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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

Zápisnica 
z I. (ustanovujúceho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 11. novembra 2022 
 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín  
 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice 
Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 
48/A v Košiciach. 

- - - 
 
Úvod rokovania 
 
(Za zvukov fanfár vchádzajú z hlavného vstupu do rokovacej sály primátor mesta Košice 

Jaroslav Polaček s predsedom mestskej volebnej komisie Ladislavom Bruňákom.) 

 

Zaznela hymna Slovenskej republiky. 

 

p. Herrgott, moderátor: Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia, srdečne vás vítam v mene 
primátora mesta Košice, pána Jaroslava Polačeka na Ustanovujúcom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Osobitne mi dovoľte privítať vzácnych hostí, 
ktorí prijali naše dnešné pozvanie. Vážený pán prezident Rudolf Schuster, vážený pán 
arcibiskup Košický metropolita Mons. Bernard Bober, rektor Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach pán Pavol Sovák, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach pani Jana Mojžišová, generálna konzulka Maďarska pani Ágota 
Hetey, honorárni konzuli Helénskej republiky pán Liberios Vokorokos, holandského 
kráľovstva pán Matúš Murajda, Mongolska pán Peter Slávik, štátu Izrael pán Peter Frajt 
a Brazílskej federatívnej republiky pán Daniel Sajták. Ďalej srdečne medzi nami vítam 
starostov mestských častí mesta Košice a novozvolených starostov, poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ako aj bývalého primátora mesta Košice pána 
Rudolfa Bauera. Ďalej medzi nami vítam riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Košiciach pána Michala Michalova, poradcu štátneho tajomníka Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pána Martina 
Dzielavského. Rovnako srdečne medzi nami vítam predstaviteľov štátnej správy, škôl a 
školských zariadení na území mesta Košice, zástupcov rozpočtových a príspevkových 
organizácií zriadených mestom Košice, ako aj zástupcov obchodných spoločností 
založených mestom Košice. Srdečne, dámy a páni, medzi nami vítam i predstaviteľov 
kultúrnych inštitúcií a Ekumény, zástupcov spoločnosti U. S. Steel Košice a Deutsche 
Telekom a vítam medzi nami aj predsedu mestskej volebnej komisie a zástupcov 
Štatistického úradu, ako aj vás Košičania, všetkých prítomných. Pekný deň. V tejto 
chvíli mi, dámy a páni, vzácni hostia, dovoľte odovzdať slovo pánovi primátorovi 
Jaroslavovi Polačekovi, aby slávnostne otvoril Ustanovujúce zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach. Pán primátor, nech sa páči.  

- - - 
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Otvorenie slávnostnej časti rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi ešte na úvod pozdraviť a 

privítať aj mojich rodičov. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, dňa 
29. októbra 2022 sa uskutočnili v našom meste voľby samospráv mesta a mestských 
častí. Výsledky volieb sú vám známe. Dovoľte mi zablahoželať novozvoleným 
starostom mestských častiach a všetkým poslancom mestského a miestnych 
zastupiteľstiev. Na dnešnom ustanovujúcom rokovaní sa zvolení kandidáti zložením 
zákonom predpísaného sľubu ujmú svojej funkcie. Otváram teda dnešné slávnostné 
rokovanie mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých úprimne 
vítam. Dámy a páni, teraz poprosím pána Ing. Ladislava Bruňáka, predsedu mestskej 
volebnej komisie, aby informoval Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo o výsledku 
volieb primátora mesta a výsledku volieb do mestského zastupiteľstva. 

 
Bod č. 2  
Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb primátora mesta 
a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 
p. Bruňák, predseda mestskej volebnej komisie: Vážený pán primátor, vážené pani 

poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia, vážené slávnostné zhromaždenie v 
súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180 z roku 2014 Z. z. o 
podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov sa dňa 29. októbra 
v roku 2022 uskutočnili v meste Košice voľby do Mestského zastupiteľstva a voľby 
primátora. O výsledkoch týchto volieb bola vyhotovená zápisnica mestskej volebnej 
komisie, o ktorej podstatných častiach vás týmto informujem. V zozname voličov bolo 
zapísaných 194 674 voličov. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 60 152. 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku bol 59 978. Pre voľby do mestského 
zastupiteľstva bolo odovzdaných 55 298 platných hlasovacích lístkov. Pre voľby 
primátora mesta bolo odovzdaných 55 884 platných hlasovacích lístkov. Za primátora 
mesta Košice bol zvolený Jaroslav Polaček, kandidát koalície politických strán a 
politických hnutí a to Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina, 
Nova, Szövetség - Magyarok, Nemzetiségek, Regiók / Aliancia – Maďari, národnosti, 
regióny, Strana rómskej koalície, Dobrá voľba a umiernení, ďalej Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti, Nova - kresťanská únia, Zmena zdola. Novozvolenému primátorovi 
svoj hlas platne odovzdalo 20 561 voličov. Do Mestského zastupiteľstva mesta Košice 
boli zvolení nasledovní poslanci. Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý tvoria mestské 
časti Košice Sever, Kavečany a Džungľa, boli za poslancov mestského zastupiteľstva 
zvolení štyria kandidáti - Matej Kundrát, František Ténai, Marcel Gibóda a Erik Weiss. 
Vo volebnom obvode číslo 2, ktorý tvoria mestské časti Ťahanovce a sídlisko 
Ťahanovce, boli za poslancov mestského zastupiteľstva zvolení štyria kandidáti a to: 
Miloš Ihnát, Zuzana Slivenská, Miroslav Špak, Marek Fedoročko. Vo volebnom obvode 
číslo 3, ktorý tvorí mestská časť Šaca, bola za poslankyňu mestského zastupiteľstva 
zvolená jedna kandidátka a to Lucia Iľaščíková. Vo volebnom obvode číslo 4, ktorý 
tvorí mestská časť Luník IX, bol za poslanca mestského zastupiteľstva zvolený jeden 
kandidát, Marcel Šaňa. Vo volebnom obvode číslo 5, ktorý tvoria mestské časti Barca, 
Šebastovce a Poľov, bola za poslankyňu mestského zastupiteľstva zvolená jedna 
kandidátka, Lucia Gurbáľová. Vo volebnom obvode číslo 6, ktorý tvoria mestské časti 
Lorinčík, Pereš a Myslava, bol za poslanca mestského zastupiteľstva zvolený jeden 
kandidát, Jozef Karabin. Vo volebnom obvode číslo 7, ktorý tvorí mestská časť Západ, 
boli za poslancov zvolení siedmi kandidáti a to: Marcel Vrchota, Dominik Karaffa, 
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Beáta Zemková, Peter Berinšter, Andrej Sitkár, Tibor Bačinský a Štefan Lasky. Vo 
volebnom obvode číslo 8, ktorý tvorí mestská časť Juh, boli za poslancov mestského 
zastupiteľstva zvolení štyria kandidáti: Anna Súkeníková, Viliam Knap, Patrik Géci a 
Peter Múdry. Vo volebnom obvode číslo 9, ktorý tvorí mestská časť Krásna, bol za 
poslanca mestského zastupiteľstva zvolený jeden kandidát, Vladimír Saxa. Vo 
volebnom obvode číslo 10, ktorý tvorí mestská časť Staré Mesto, boli za poslancov 
mestského zastupiteľstva zvolení traja kandidáti a to: Igor Petrovčik, Ľubica 
Blaškovičová a Michal Djordjevič. Vo volebnom obvode číslo 11, ktorý tvorí mestská 
časť Nad jazerom, boli za poslancov mestského zastupiteľstva zvolení štyria kandidáti 
a to: Lenka Kovačevičová, Martin Seman, Róbert Schwarcz a Bernard Berberich. Vo 
volebnom obvode číslo 12, ktorý tvorí mestská časť Dargovských hrdinov, boli za 
poslancov mestského zastupiteľstva zvolení piati kandidáti: Jozef Andrejčák, Dominik 
Babušík, Marek Kandráč, Tomáš Vasok a Ján Sekáč. Vo volebnom obvode číslo 13, 
ktorý tvorí mestská časť sídlisko Košického vládneho programu, boli za poslancov 
mestského zastupiteľstva zvolení štyria kandidáti: Ladislav Lörinc, Iveta Adamčíková, 
Roman Matoušek a Marián Horenský. Vo volebnom obvode číslo 14, ktorý tvoria 
mestské časti Košická nová Ves a Vyšné Opátske, bol za poslanca mestského 
zastupiteľstva zvolený jeden kandidát, Michal Krcho. Zápisnica o výsledkoch volieb do 
orgánov samosprávy mesta Košice bola podpísaná všetkými prítomnými členmi 
mestskej volebnej komisie v počte 6, dňa 30. októbra v roku 2022 o tretej hodine a 
štyridsiatej minúte. V mene mestskej volebnej komisie zvoleným kandidátom srdečne 
blahoželám a prajem úspešné vykonávanie funkcie v prospech mesta Košice. Vážený 
pán Jaroslav Polaček, dovoľte mi teraz, aby som vám slávnostne odovzdal osvedčenie 
mestskej volebnej komisie o zvolení za primátora mesta Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem predsedovi mestskej volebnej komisie za prednesenie 

tejto informácie. Dámy a páni, teraz poprosím pána Mgr. Bernarda Berbericha, 
najdlhšie pôsobiaceho doterajšieho poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý sa dnes už 
po šiestykrát ujíma mandátu poslanca, aby prestúpil za účelom zloženia zákonom 
predpísaného sľubu primátora mesta Košice. Zároveň žiadam všetkých prítomných, aby 
počas prednesu sľubov novozvoleného primátora mesta Košice vstali. 

- - - 
 
Bod č. 3  
Zloženie sľubu primátora mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 

povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, 
budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia.“ 
Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, ďakujem vám a prostredníctvom vás voličom 
a všetkým občanom mesta za dôveru, ktorú mi preukázali vo voľbách do samosprávy 
mesta pre volebné obdobie 2022 – 2026.  

 

(Novozvolený primátor mesta Košice Jaroslav Polaček po prečítaní sľubu pri rečníckom pulte 

podišiel pred poslancov MZ ku stolíku, kde podpísal sľub primátora. Po podpísaní sľubu 

predstúpil pred primátora mesta pán Bernard Berberich, ktorý mu odovzdal insígnie a 

mestské symboly. Predseda mestskej volebnej komisie Ladislav Bruňák zablahoželal 

primátorovi a odovzdal mu osvedčenie o jeho zvolení za primátora mesta.) 
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- - - 
 
Bod č. 4  
Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teraz podľa § 7 ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva poprosím pani Ľubicu Blaškovičovú poslankyňu novozvoleného 
mestského zastupiteľstva, aby prečítala zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 
zastupiteľstva, ktorí všetci novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva potvrdia 
slovami – „To sľubujem!“. Zároveň žiadam všetkých prítomných, aby počas prednesu 
sľubu poslancov mestského zastupiteľstva stáli. Po potvrdení sľubu žiadam 
novozvolených poslancov, aby na vyzvanie postupne prichádzali podpísať sľub 
poslanca.  

 

p. Blaškovičová, novozvolená poslankyňa MZ: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu 
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

p. Herrgott, moderátor: Vážené dámy, vážení páni, o nasledujúce podpisy poslaneckého sľubu 
mi teraz dovoľte požiadať dámy a pánov: pani Iveta Adamčíková. Pán Jozef Andrejčák. 
Pán Dominik Babušík. Pán Tibor Bačinský. Pán Bernard Berberich. Pán Peter Berinšter. 
Pán Michal Djordjevič. Pán Marek Fedoročko. Pán Patrik Géci. Pán Marcel Gibóda. 
Pani Lucia Gurbáľová. Pán Marián Horenský. Pán Miloš Ihnát. Pani Lucia Iľaščíková. 
Pán Marek Kandráč. Pán Jozef Karabin. Pán Dominik Karaffa. Pán Viliam Knap. Pani 
Lenka Kovačevičová. Pán Michal Krcho. Pán Matej Kundrát. Pán Štefan Lasky. Pán 
Ladislav Lörinc. Pán Roman Matoušek. Pán Peter Múdry. Pán Igor Petrovčik. Pán 
Vladimír Saxa. Pán Ján Sekáč. Pán Martin Seman. Pán Róbert Schwarcz. Pán Andrej 
Sitkár. Pani Zuzana Slivenská. Pani Anna Súkeníková. Pán Marcel Šaňa. Pán Miroslav 
Špak. Pán František Ténai. Pán Tomáš Vasok. Pán Marcel Vrchota. Pán Erik Weiss. A 
pani Beáta Zemková.   

- - - 
 
Bod č. 5  
Vystúpenie primátora mesta Košice  
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, dovoľte mi, aby som 

vám zablahoželal k zloženiu zákonom predpísaného sľubu poslanca mestského 
zastupiteľstva. Ctení hostia, drahí Košičania, stáť tu pred vami v tejto vzácnej chvíli ma 
napĺňa zadosťučinením, nadšením, ale aj tou najväčšou pokorou. Keď sa rozhliadnem, 
vidím mnohé známe tváre, vidím inšpiratívnych ľudí, ktorí z Košíc budovali a budujú 
moderné a prosperujúce mesto. Prosperujúce mesto, domov a zázemie pre súčasné i 
budúce generácie. Ľudí, ktorých spája spoločný cieľ - spraviť z Košíc lepšie miesto na 
život. Je to pre mňa obrovská česť a najmä záväzok nasledovať predchádzajúcich 
richtárov, mešťanostov, starostov či primátorov i samotného tu prítomného pána 
prezidenta Rudolfa Schustera. Osobnosti, ktoré dali Košiciam pevné základy pre  
prosperitu a Košičanom ich vychýrenú hrdosť a spolupatričnosť. Dovoľte mi ešte raz 
poďakovať za prejavenú dôveru. Výsledok týchto volieb je pre nás všetkých ocenením 
tvrdej a čestnej práce, no najmä záväzkom v nej ďalej naplno pokračovať. Naplno 
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pokračovať, aby sme nesklamali tých, ktorí v nás veria. Vážené pani poslankyne, vážení 
páni poslanci mestského zastupiteľstva, ešte raz vám blahoželám k vášmu mandátu. Je 
to veľká česť, ale zároveň aj zodpovednosť. Ľudia vás zvolili preto, že vám dôverujú. 
Chcú, aby ste boli ich hlasom, aby ste hájili ich záujmy. Chcel by som vás z pozície 
primátora poprosiť vždy uprednostňovanie záujmov Košičanov pred svojimi vlastnými. 
Ľudia, ktorí nás zvolili, a nie je ich málo, si to zaslúžia. Viacerí z vás svoje poslanecké 
pozície obhájili. Medzi nami sú však aj noví poslanci a dokonca aj poslanci, ktorí si dali 
niekoľkoročnú prestávku a teraz sa vrátili. Nech je to už akokoľvek, ja osobne sa teším 
na spoluprácu s každým jedným z vás. Uplynulé štyri roky nás veľa naučili. Prešli sme 
si veľkými krízami. Najskôr sme sa báli o svoje zdravie a životy našich blízkych a keď 
sme si už mysleli, že bude dobre, tak sme s nemým úžasom sledovali, ako sa začína 
vojnový konflikt u našich susedov. Ukázali sme však, že v krízovom období vieme 
spolupracovať, pomáhať si a podporovať sa. Tak ako pri covide, aj pri pomoci 
státisícom ľudí utekajúcich pred vojnou, pomohli sme. Mňa však teší, že sme si zároveň 
pomáhali navzájom, pomáhali sme si navzájom bez ohľadu na farbu politického trička, 
národnostných rozdielov, či našu rozmanitosť. To je pre mňa to najviac, čo som si z 
uplynulého volebného obdobia zobral. Vždy, keď je to potrebné, neváhajme sa, prosím, 
pre dobro Košičanov zomknúť. Chcem veriť, že na to nadviažeme. Nečakajú nás ľahké 
roky. Budeme čeliť mnohým problémom: najbližšie nás čakajú tvrdé rokovania s 
vládou, ktorá nám za posledné roky pridala kompetencie, ale často bez finančného 
krytia. Potrebujem vašu silu na presadzovanie lepšej pozície pre Košičanov. My vieme, 
čo ľudia v Košiciach potrebujú. Bez peňazí sa však budovať a rozvíjať nedá. Preto 
očakávam, že budeme stáť pevne pri sebe. Spolupráca prináša výsledky. Vďaka tomuto 
prístupu máme dnes rozbehnuté mesto, ktoré sa rozvíja vo všetkých kľúčových 
oblastiach a mení sa nám doslova pred očami. Podarilo sa nám naštartovať Košice 
smerom k lepšej budúcnosti. Začali sme veci robiť kvalitne, transparentne, čestne a 
starým praktikám sme vystavili jasnú stopku. Začali sme pracovať pre všetkých 
Košičanov. Neostali sme len pri sľuboch, či nápadoch na papieri. Hovorím o 
investíciách do športovísk a veľkom reštarte športu. Opravili sme historicky najviac 
škôl a škôlok, ciest a chodníkov až po projekty, o ktorých sa desiatky rokov len 
hovorilo. Výstavba teplovodu z Ďurkova do Košíc, rekonštrukcia Slaneckej cesty, 
obnova Mlynského náhonu či obchvat Košíc R2. Nebojíme sa výziev a púšťame sa aj 
do ambicióznych a dlhodobých vízií, akým sú nové mestské centrum na Hornáde, či 
revolúcia v mestskej doprave v najbližšej dekáde. Kvalitné základy máme postavené, 
teraz je ich čas dokončiť. Je čas dokončiť rozbehnuté. Dokončíme to spolu a 
nesklameme dôveru Košičanov, ktorí si vo voľbách vybrali pokračovanie čestnej práce 
a tiež rozhodli o výraznej zmene mestského zastupiteľstva. Želám si, aby nás krízy už 
len obchádzali, aby Košice boli miestom nových nápadov. Mestom, kde sa  
konštruktívne a slušne riešia názorové rozdiely. Mestom, kde je vzájomná spolupráca a 
tolerancia prináša spokojnosť Košičanom. Na záver mi dovoľte poďakovať vzácnym 
hosťom za prejavovanú náklonnosť, odovzdávanú múdrosť, ale aj priateľstvá, ktoré 
medzi nami v uplynulom období vznikali. Dnes vám ďakujem v mene mojom i v mene 
novozvoleného poslaneckého zboru za dnešnú prítomnosť. Za dnešnú prítomnosť na 
slávnostnom mestskom zastupiteľstve, za prejavenú dôveru a za silu. Za silu, ktorú nám 
odovzdávate k vedeniu nášho mesta v tomto neľahkom období. Ďakujem pekne. Vážené 
poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, kolegovia, týmto sme ukončili slávnostnú 
časť dnešného Ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva. Vyhlasujem 20 
minútovú prestávku, po ktorej pokračujeme v programe dnešného rokovania. Zároveň 
pozývam poslancov a pozvaných hostí na slávnostný prípitok do priestorov pred 
zasadačkou. 
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- - - prestávka - - - 
 

Otvorenie pracovnej časti rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poslanci, pokračujeme v rokovaní Ustanovujúceho zasadnutia 

mestského zastupiteľstva, ak ste tak neurobili doteraz, prosím, prezentujte sa. 
Konštatujem, že bolo prezentovaných 41 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov a sme teda uznášaniaschopní.  

 
Overovatelia zápisnice: p. Iveta Adamčíková a Mgr. Jozef Andrejčák 

- - - 
 
Bod č. 6  
Voľba mandátovej komisie, volebnej komisie a návrhovej komisie 
 
p. Polaček, primátor mesta: V zmysle programu, vážené poslankyne, vážení poslanci, si teraz 

zvolíme pracovné komisie a to je mandátová, návrhová a volebná. V prípade 
procedurálneho návrhu je možné mandátovú a volebnú spojiť do jednej. Je to na vás. 
Mandátová - jej úlohou bude overiť výsledky volieb na funkciu primátora mesta a 
poslancov mestského zastupiteľstva vo voľbách dňa 29. októbra 2022. Návrhovú, ktorej 
úlohou bude zhrnúť návrhy uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. A volebnú, ktorá by mala v prípade uplatnenia volieb tajným hlasovaním 
takisto konať. Ak teda sú návrhy, otváram rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec 
Matoušek.  

 
p. Matoušek, poslanec MZ: Dobrý deň sa prajem, mal som procedurálny návrh na spojenie 

mandátovej a volebnej komisie. 
  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujme. Kto je za? 
 
Hlasovanie č. 1 -  za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Budeme teda voliť dve komisie, mandátovo-volebnú a 

volebnú. Nech sa páči. Otváram rozpravu k vašim pripomienkam. Pán poslanec 
Berberich. 

 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, milé kolegyne, 

kolegovia, ja by som si dovolil navrhnúť do návrhovej komisie pána poslanca Karaffu 
a do tej spojenej mandátovo-volebnej pána poslanca Ténaia.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Pani poslankyňa Kovačevičová. 

Pán poslanec Lörinc.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Pekný deň prajem všetkým, za skupinu poslancov si dovolím 

navrhnúť do spojenej komisie, návrhovej a volebnej pána poslanca Horenského.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Do mandátovo-volebnej, aby som rozumel. Ďakujem. Pani 

poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja by som chcela navrhnúť to tej spojenej komisie, čiže 
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mandátovej volebnej, pána Viliama Knapa a do návrhovej komisie pána Jozefa 
Andrejčáka.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, sú ešte nejaké návrhy? Ak 

nie, ďakujeme. Uzatváram rozpravu. Najprv budeme hlasovať o návrhovej komisii, teda 
do návrhovej komisie boli nominovaní poslanci - pán poslanec Karaffa a pán poslanec 
Andrejčák. Nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu. Kto je za? 

 
Hlasovanie č. 2 o návrhovej komisii - za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem.  

Do mandátovo-volebnej boli navrhnutí pán poslanec Ténai, pán poslanec Horenský, pán 
poslanec Knap. Nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu. 

 
Hlasovanie č. 3 - za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Oznamujem vám, že mandátovo-volebná 

komisia bola schválená a bude pracovať v zložení: pán poslanec Ténai, pán poslanec 
Horenský a pán poslanec Knap. Mandátovo-volebná komisia bude pracovať po 
vyhlásení prestávky, bude pracovať vo veľkej zasadačke. Podľa potreby materiály 
poskytnú zapisovatelia mestskej volebnej komisie alebo zapisovateľ mestskej volebnej 
komisie pán Takáč. Oznamujem zároveň, že na prvom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva bude návrhová komisia pracovať v zložení pán poslanec Karaffa a pán 
poslanec Andrejčák. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje 
miesta vo vyhradenom druhom rade.  

- - - 
 
Bod č. 7 
Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho rokovania MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme k bodu číslo 7 

v programe dnešného rokovania, ktorý ste dostali v pozvánke v súlade s novelou zákona 
č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení. Budeme najprv hlasovať o programe, ako bol 
uvedený v pozvánke a následne bude možnosť tento program meniť. Teraz otváram 
rozpravu k návrhu programu, ktorý bol uvedený v pozvánke. Nech sa páči. Pán poslanec 
Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Dovolím si taký procedurálny návrh, ale po dohode s právnym 

oddelením sme sa rozhodli, že najprv vypustíme body a potom dopustíme, doplníme. 
Vysvetlím. Bod 12 - Zmena štatutárnych členov kontrolných orgánov, tam momentálne 
teraz je zahrnutý aj Bytový podnik mesta Košice aj dopravný podnik. Čiže ten môj 
návrh je, aby sme tento bod vypustili a zároveň v ďalšom kole, pán primátor, v zmysle 
zákona, keď schválime program bude priestor na doplnenie návrhov, tak by som doplnil 
bod 12.1 – Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v Bytovom podniku 
mesta Košice a bod 12.2 - Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v 
Dopravnom podniku mesta Košice. Čiže v podstate len ten bod 12 som rozdelil na 12.1 
– BPMK a 12.2 – DPMK.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Stačí prísť k bodu dvanásť a tam to vieme priamo v bode vybaviť. 

Okej. Teda, prosím vaše návrhy, ktoré sa v tejto chvíli môžu týkať vypustenia bodov, 
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aby ste ich predniesli. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Prepáčte, len som chcel vysvetliť. Čiže, teraz vypúšťame, tým pádom 

navrhujem vypustiť bod číslo 12.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Sú ešte najaké návrhy. Pán poslanec Fedoročko má procedurálny 

návrh. Okej, ďakujem. Teda teraz pristúpime k hlasovaniu o vypustení bodu číslo 12, 
ktorým je Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov vybraných obchodných 
spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice a zmena členov správnych a 
dozorných rád. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 4 - za: 36, proti: 1, zdržali sa: 4. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.  

Teraz budeme hlasovať o zmene v poradí bodov, takto je to ešte správne. Takže najprv 
ak treba zmeniť poradie bodov. Nech sa páči, v tejto chvíli je na to čas. Ak sa do 
rozpravy nik nehlási, táto časť bude vypustená. A teraz pristúpime k hlasovaniu o 
bodoch zverejneného návrhu programu zasadnutia, ktoré neboli vypustené a následne sa 
budú dopĺňať. Takže, nech sa páči, hlasujeme teraz o programe, ako bol s vypusteným 
bodom. Nech sa páči, hlasujte. Ešte ideme ďalej. 

 
Hlasovanie č. 5 -  za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, teraz prosím o vaše doplňujúce návrhy k programu 
rokovania. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Čiže tak, ako bolo avizované. Dovolím si navrhnúť bod 12.1 - 

Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v Bytovom podniku mesta Košice 
a 12.2 - Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v Dopravnom podniku mesta 
Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže 12.1 a 12.2. Ďakujem pekne. Pán námestník, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, tak ako vám bol zaslaný 

materiál, navrhujem na doplnenie bodu rokovania ako bod 9.1 - Predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok v rámci IROP prioritná os 7, React EU, špecifický cieľ 
76 predprojektová príprava za účelom realizácie projektu, predprojektová príprava na 
rozvoj mesta Košice. Materiál vám bol zaslaný emailom. Opäť ešte raz 9.1. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké doplňujúce návrhy? Ak nie 

ďakujem pekne, budeme o každom jednom osobitne hlasovať. Najprv v poradí, ako 
budú v pozvánke, teda pod 9.1, je to europrojekt. Nech sa páči, hlasujeme kto je za to, 
aby sme ho mohli zahrnúť, aby sme mohli podať žiadosť. Nech sa páči, hlasujeme 
o bode 9.1, ktorý predložil pán námestník. 

 
Hlasovanie č. 6 -  za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

Teraz budeme hlasovať o bode 12.1 s názvom Zmena členov štatutárnych a kontrolných 



9 

 

orgánov v obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice ako 12.1. Nech sa páči, 
kto je za, hlasujeme. 

 
Hlasovanie č. 7 -  za: 35, proti: 0, zdržali sa: 6. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

Pod bodom 12.2 je návrh Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v 
Dopravnom podniku mesta Košice. Nech sa páči, hlasujeme za tento bod. Nech sa páči. 
Ďakujem pekne. 

 
Hlasovanie 8 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 10. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. Z uvedeného vyplýva, že do 

pozvánky sme zaradili bod 9.1, 12.1, 12.2 a bod 12 sme vypustili.  
- - - 

 
Bod č. 8 
Správa mandátovej komisie o overení mandátov primátora mesta Košice a poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 8 máme bod Správa mandátovej komisie o 

overení mandátu primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach. Vyhlasujem trojminútovú prestávku, počas ktorej mandátová komisia overí 
mandáty primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Zároveň vás chcem 
požiadať, aby sa táto prestávka využila aj na vytvorenie poslaneckých klubov, aby ste 
pripravili návrhy kandidátov na členov mestskej rady a návrhy na zriadenie komisií a 
predsedov komisií mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, kratučká prestávka. 
Poprosím mandátovo-volebnú komisiu, aby sa stretla. V prípade potreby, aby využila 
zasadačku a prijala záver, predpísaný záver, ktorý je potrebné prijať.  

- - - prestávka - - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Mandátová komisia overila mandáty. Poprosím 

vás, aby ste zaujali svoje miesta na rokovanie. Ďakujem pekne. Teraz poprosím 
povereného člena mandátovej komisie, aby predniesol správu k voľbám primátora 
mesta Košice a poslancom Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnili dňa 29. 
októbra 2022 v Košiciach a o overení platnosti zloženia zákonom predpísaného sľubu 
primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Povereným členom 
je pán poslanec Ténai. Poprosím, aby sme ho zapli. 

 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

prajem vám pekný deň všetkým. Čiže, správa mandátovej volebnej komisie o overení 
výsledkov volieb na funkciu primátora mesta Košice a poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach predkladá poverený člen mandátovej a volebnej komisie. 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia dnešného Ustanovujúceho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva, mandátová komisia v zložení František Ténai, 
Viliam Knap, Marián Horenský 1. Preskúmala materiály z volebného dňa, ktoré 
poskytla mestská volebná komisia a na základe zápisnice mestskej volebnej komisie zo 
dňa 30. októbra 2022 zistila, že za primátora mesta Košice bol zvolený Ing. Jaroslav 
Polaček a za poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach boli zvolení, čítať budem 
v abecednom poradí a bez titulov: pani Iveta Adamčíková, pán Jozef Andrejčák, 
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Dominik Babušík, Tibor Bačinský, Bernard Berberich, Peter Berinšter, Ľubica 
Blaškovičová, Michal Djordjevič, Marek Fedoročko,  Patrik Géci, Marcel Gibóda, 
Lucia Gurbáľová, Marián Horenský, Miloš Ihnát, Lucia Iľaščíková, Marek Kandráč, 
Jozef Karabin, Dominik Karaffa, Viliam Knap, Lenka Kovačevičová, Michal Krcho, 
Matej Kundrát, Štefan Lasky, Ladislav Lörinc, Roman Matoušek, Peter Múdry, Igor 
Petrovčik, Vladimír Saxa, Ján Sekáč, Martin Seman, Robert Schwarcz, Andrej Sitkár, 
Zuzana Slivenská, Anna Súkeníková, Marcel Šaňa, Miroslav Špak, František Ténai, 
Tomáš Vasok, Marcel Vrchota,  Erik Weiss, Beáta Zemková, 2. Na základe zistených 
skutočnosti berúc na zreteľ zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvoleným 
primátorom a novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva, mandátová a 
volebná komisia osvedčuje zvolenie pána Jaroslava Polačeka za primátora mesta Košice 
a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach uvedených v bode číslo 1 a ich ujatie 
sa funkcie. V Košiciach dňa 11. novembra 2022, podpísané členmi mandátovej komisie: 
František Ténai, Viliam Knap, Marián Horenský. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Horenský. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Takže na základe tejto informatívnej správy, 

ktorú predložil pán Ténai, by som navrhol uznesenie v mene mandátovej a volebnej 
komisie, ktoré znie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona 
401/1990 zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov a) berie na vedomie 
informáciu predsedu mestskej volebnej komisie v Košiciach o výsledku volieb do 
orgánov samosprávy mesta Košice konaných dňa 29. 10. 2022, 2) správu mandátovej 
komisie Mestského zastupiteľstva o overení výsledkov volieb na funkciu primátora 
mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa prílohy, b) 
konštatuje, že primátor mesta Košice a poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
zložili zákonom predpísaný sľub bez výhrad a tým sa ujali svojej funkcie. Návrh na 
uznesenie predkladám... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiou, aby prečítala 

návrh na uznesenie a následne dala hlasovať. 
 
p. Andrejčák, člen návrhovej komisie a poslanec MZ: Ďakujem pekne. Návrh na uznesenie 

predložený členom mandátovej a volebnej komisie Mestského zastupiteľstva pánom 
poslancom Horenským v znení: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa príslušných 
ustanovení po A) berie na vedomie po 1.) informáciu predsedu Mestskej volebnej 
komisie v Košiciach o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Košice konaných 
dňa 29. 10. 2022, po 2.) správu mandátovej a volebnej komisie mestského 
zastupiteľstva o overení výsledkov volieb na funkciu primátora mesta Košice a 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa prílohy, po B) konštatuje, že 
primátor mesta Košice a poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach zložili zákonom 
predpísaný sľub bez výhrad a tým sa ujali svojej funkcie.“ Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 9 -  za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Konštatujem, že výsledky komunálnych volieb v meste Košice zo 

dňa 29. októbra 2022 poslanci mestského zastupiteľstva vzali na vedomie.  
- - - 
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Bod č. 9 
Voľba členov mestskej rady 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, v rámci ďalších bodov 

pristúpime k voľbám členov mestskej rady a predsedov a členov komisií podľa § 8 
ods. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva je potrebné určiť spôsob volieb, 
či budú verejné alebo tajné. Prosím, aby ste hlasovali za to, či ste za to, aby voľby boli 
verejné. Poprosím jedného z vás, aby procedurálnym návrhom, v prípade záujmu, si 
osvojil tento návrh, aby ste o ňom hlasovali a predniesol návrh. Pán poslanec Berberich. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, ctené 

zastupiteľstvo, vážení zamestnanci úradu, ctení hostia, chcel by som dať takýto 
procedurálny návrh, že ak sa mestské zastupiteľstvo zhodne na ôsmich členoch, tak nie 
je potrebné žiadne ďalšie, nie sú potrebné žiadne ďalšie procedúry a samozrejme 
pôjdeme rovno hlasovať. Takže poprosím, aby ste nám dali priestor k tomu, aby sme 
vykreovali 8 členov a v tom prípade samozrejme, že to bude hlasovanie verejné. Čiže 
dávam návrh na verejné hlasovanie a poprosím kolegov, aby sa ujednotili na ôsmich 
členoch. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak môžem len malé upresnenie, chceme to prijať všeobecne, to 

znamená, či už sa budeme rozprávať o komisiách, či sa budeme rozprávať o mestskej 
rade, čiže vo všeobecnosti, aby všetky... 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Vo všeobecnosti pán primátor, áno, samozrejme. Nemáme, čo 

skrývať pred verejnosťou. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Verím, že rozumieme návrhu. Návrh je o tom, aby o mestskej 

rade, predsedoch mestských komisií a členoch mestských komisií mestského 
zastupiteľstva sa hlasovalo verejne. Nech sa páči, tento procedurálny návrh bol 
prednesený, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 10 -  za: 39, proti: 1, zdržal sa: 1. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh procedurálny prijatý bol.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, pristúpime k bodu číslo 9, k voľbe členov mestskej 
rady. Mestská rada pozostáva z dvanástich členov. Dvaja členovia sú členmi mestskej 
rady z titulu svojej funkcie. V zmysle paragrafu 11a ods. 1 zákona č. 401/90 zbierky 
o mesta Košice primátora zastupujú teda dvaja námestníci, ktorých spravidla na celé 
funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu. 
Dovoľte mi, aby som vás informoval, že som výkonom funkcie námestníkov poveril 
pána Marcela Gibódu a Luciu Gurbáľovú. Zároveň v rámci mestskej rady je členom 
mestskej rady i primátor i predseda rady starostov. Predpokladám, že novozvolení 
starostovia po tom, ako budú inaugurovaní si spomedzi seba vyberú nového alebo 
staronového predsedu rady starostov. Spomedzi poslancov mestského zastupiteľstva 
teda dnes máme možnosť si vybrať 8 členov mestskej rady. Podotýkam, že mestská rada 
je poradným orgánom primátora. Prosím vás, aby ste jednotlivo pristúpili k návrhom, 
prípadne k spoločnému návrhu, aby sme mohli o nich rokovať. Ďakujem pekne. 
Rozprava je otvorená. Nech sa páči. Pani námestníčka Gurbáľová má slovo. 
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p. Gurbaľová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
dovoľte, aby som predniesla návrh, ktorý vznikol z dohody a zo vzájomnej spolupráce 
viacerých poslancov. Prednesiem návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach § 12 zákona č. 401/1990 Z. z. o meste 
Košice v znení neskorších predpisov a) volí za členov mestskej rady: Bernard 
Berberich, Miloš Ihnát, Igor Petrovčik, Viliam Knap, Lucia Iľaščíková, Martin Seman, 
Roman Matoušek, Ladislav Lörinc, b) berie na vedomie, že ďalšími členmi mestskej 
rady sú primátor, predseda rady starostov a dvaja námestníci primátora. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Býva zvykom, že v tomto bode býva 

oznámené vznik poslaneckého klubu, ak vznikol. Dovoľte mi z poverenia skupiny 
poslancov oznámiť, že sme spoločne na základe slobodného rozhodnutia vytvorili 
poslanecký klub, ktorý má 12 členov a ponesie názov Košický klub. Vstúpili do neho 
nasledovní členovia tohto zastupiteľstva, naši kolegovia, kolegyne: pani Iveta 
Adamčíková, pán Roman Matoušek, pán Marián Horenský, Matej Kundrát, Erik Weiss, 
Marek Fedoročko, Zuzana Slivenská, Martin Seman, Robert Schwarcz, Vladimír Saxa, 
Dominik Babušík, Ladislav Lörinc. 12 členov zastupiteľstva bude tvoriť Košický klub. 
Email sme poslali aj na organizačné oddelenie pani Nagyovej.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Vážený pán primátor, kolegovia, kolegyne, chcela by som 

aj ja oznámiť vznik poslaneckého klubu, ktorý bude pracovať pri Mestskom 
zastupiteľstve mesta Košice s názvom Starostovia a nezávislí kandidáti, ktorý má 10 
členov. Predsedom klubu je Lenka Kovačevičová, podpredsedom Michal Krcho, 
v znení nasledovnom: Jozef Andrejčák, Lucia Iľaščíková, Marek Kandráč, Jozef 
Karabin, Viliam Knap, Lenka Kovačevičová, Michal Krcho, Igor Petrovčik, Anna 
Súkeníková a Miroslav Špak. Tento dokument, materiál bol doručený pani Nagyovej. 
Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, už je to v poriadku. Ctené auditórium, dovoľte 

mi vyjadriť svoj názor v rozsahu toho, čo bolo povedané. A to budem reagovať na 
zloženie mestskej rady, ktoré predniesla viceprimátorka pani Lucia Gurbáľová. 
Nezaregistroval som tam žiadneho nezaradeného a teraz absolútne nehovorím o svojej 
osobe, nakoľko poslancom som zaslal e-mail, kde som znegoval svoj záujem byť 
členom mestskej rady. Poprosím, aby sme sa počúvali. Nezaregistroval som jediného 
nezávislého, respektíve nezaradeného poslanca a poprosím vás ctení zástupcovia troch 
klubov, o ktorých sa v uplynulých dňoch v Košiciach v kuloároch dosť hovorilo, aby ste 
zvážili dať priestor aj tomu štvrtému kolesu a aby to vozidlo mohlo ísť a aby naozaj na 
pol cesty nevypadlo. Čiže zvolili nás tisíce ľudí a opäť hovorím, nehovorím o sebe, 
poprosím z tých piatich alebo koľkí ostali nezaradení poslanci, keďže klub tretí sa ešte 
nepredstavil, aby ste naozaj zvážili aj jedno meno, upustili vo svojom záujme troch 
klubov, lebo myslím si, že tak ako pekne pred chvíľou sme svietili 41 zelených 
gombíkov, tak oveľa lepšie sa bude pracovať, keď budete počítať aj s nami, čiže takto, 
haló, tu sme. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bol predložený návrh pani námestníčky, zároveň 
vás poprosím, aby sme procedúrou sa dohodli, či sme pripravení hlasovať jedným 
hlasovaním o všetkých členoch mestskej rady. Na váš procedurálny návrh je to možné 
urýchliť. Nech sa páči, ak je niekto ochotný takýto návrh si osvojiť procedurálnym 
návrhom. Medzitým ešte má procedurálny návrh pán poslanec Djordjevič.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Tak ja prosím, aby sa predstavil aj tretí klub, keď už je povedané, 

že budeme fungovať, ale ak nebude od dnešného dňa fungovať tak sa... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálnym návrhom sa dáva hlasovať, teda poprosím. Toto 

nie je procedurálny návrh. Pán poslanec, ak chcete, sa prihláste v diskusnom príspevku. 
Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. Pán poslanec Lörinc má procedurálny návrh, ktorý sa 
týka hlasovania.  

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Áno. Osvojujem si váš návrh pán primátor a navrhujem, aby sa 

hlasovalo o všetkých ôsmich menách tak, ako boli prednesené pani námestníčkou 
v jednom hlasovaní. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujeme o vyslovenom 

procedurálnom návrhu, aby sme následne hlasovali unblock. Nech sa páči.  
 
Hlasovanie č. -  za: 40, proti: 0, zdržali sa: 1. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú 

komisiu, aby predložený návrh prečítala, aby sme mohli dať o ňom hlasovať. Nech sa 
páči. Návrhová komisia: 

 
p. Andrejčák, člen návrhovej komisie a poslanec MZ: V zmysle schváleného procedurálneho 

návrhu budeme čítať unblock všetkých, všetky návrhy členov mestskej rady, čiže návrh 
na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení po A) 
volí za členov mestskej rady pána poslanca Bernarda Berbericha, pána poslanca Miloša 
Ihnáta, pána poslanca Igora Petrovčika, pána poslanca Viliama Knapa, pani poslankyňu 
Luciu Iľaščíkovú, pána poslanca Martina Semana, pána poslanca Roman Matoušeka, 
pána poslanca Ladislava Lörinca, b) berie na vedomie, že ďalšími členmi mestskej rady 
sú primátor mesta, predseda rady starostov a dvaja námestníci primátora.“ Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 12 -  za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 9/1 
Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 - REACT EÚ, špecifický cieľ 
7.6 Predprojektová príprava za účelom realizácie projektu „Predprojektová príprava 
na rozvoj mesta Košice“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 9/1 a dávam slovo pánovi 

námestníkovi, aby nám predstavil návrh. 
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p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem. Iba v krátkosti. Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja ako riadiaci orgán pre integrovaný operačný program vyhlásil dňa 
10. 10. 2022 výzvu na predkladanie žiadosti o nevratný finančný príspevok na prípravu 
regionálnych projektov. Magistrát mesta Košice s odbornými útvarmi konzultoval a 
vyhodnocoval jednotlivé možnosti zapojenia sa mesta do danej výzvy a v čase 
zostavenia pozvánky a návrhu programu ustanovujúceho zastupiteľstva ešte 
nedisponoval úplnými informáciami nevyhnutnými pre spracovanie materiálu. Preto 
bolo potrebné spresniť rozsah aktivít a predpokladanú výšku celkových oprávnených 
aktivít. Je tu aj nejaký návrh na projekt, ktorý by sa do toho mohol zapojiť, ale tak, ako 
ma informoval pán Dlhý, považuje sa, že by sa ešte zapojilo aj s nejakým iným 
návrhom v rámci už tohto schváleného uznesenia, preto to uznesenie je schválené v 
takom znení ako je. Čiže nespomína sa konkrétny projekt, iba zapojenie sa do tej danej 
výzvy. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozprava je otvorená. Ak sa do rozpravy nik 

nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  
 
p. Andrejčák, člen návrhovej komisie a poslanec MZ: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje po a) predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Predprojektová 
príprava na rozvoj mesta Košice“ realizovaného v rámci výzvy IROP, číslo uvedené v 
návrhu na uznesenie vo výške celkových oprávnených výdavkov projektu 320.000 EUR 
s DPH, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Košice a platným 
Programom hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej 
oblasti 2022-2027, po b) zabezpečenia realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, po c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 
žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, to jest minimálne vo 
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, to jest minimálne 16.000 EUR s DPH, 
po d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
a po e) zabezpečenie financovania prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 
rokov po ukončení realizácie projektu.“ Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 13 -  za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, predtým ako vyhlásim 
prestávku, počas ktorej zasadne mestská rada, aby mohla schváliť ďalšie body, ktoré 
máme pred sebou, dovoľte mi, aby som vás pozval medzitým na polievku svätej 
Alžbety, ktoré je ojedinelé podujatie pripravené mestom Košice. Od roku 2019 je táto 
charitatívna akcia súčasťou Festivalu sakrálneho umenia, ktorý sa koná v čase osláv 
svätej Alžbety, ktorá je patrónkou mesta Košice. Výťažok z podávania polievky poslúži 
na nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním 
dvoch organizácií, ktoré sa venujú pomoci tým najslabším. Tým výnimočným dňom 
pomoci je práve dnešný deň, ktorý je zároveň pre nás aj slávnostným dňom. Polievku si 
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môžete vziať a finančne prispieť teraz, ktorá je pripravená v priestoroch foyeru 
magistrátu, pred našou zasadačkou. Prosím, nevyhnite sa tomuto miestu. Polievku dnes 
podávame aj na Alžbetinej ulici v meste od trinástej hodiny do osemnástej hodiny. 
Budem veľmi rád, ak sa stretneme aj na tomto krásnom mieste. Všetci tak pomôžeme v 
tomto roku Zborovej diakonii cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania Košice, Cesta nádeje a Centrum nepočujúcich v Košiciach. Ďakujem vám. 
Vyhlasujem 30 minútovú prestávku a poprosím organizačné oddelenie mesta Košice a 
mestskú radu, aby sme sa spoločne odobrali do zasadačky.  

- - - prestávka - - - 
 
Bod č. 10 
Zriadenie komisií MZ a vymedzenie ich úloh 
 
p. Polaček, primátor mesta: Budeme pokračovať v pracovnej časti mestského zastupiteľstva 

bodom číslo 10, ktorým je zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a vymedzenie ich 
úloh. Podľa programu rokovania zriadime teda komisie mestského zastupiteľstva 
a vymedzíme ich úlohy v súlade s § 6 zákona č. 401/90 Z. z. v meste Košice v znení 
neskorších predpisov § 15 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. zákona o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Podľa materiálu 
navrhujeme zriadiť tieto stále komisie mestského zastupiteľstva, ktoré boli zriadené aj 
na začiatku predchádzajúceho volebného obdobia - Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, Legislatívno-právna komisia, 
Komisia kultúry, Komisia národnostných menšín, Finančná komisia, Komisia pre 
vzdelávanie, Komisia športu a aktívneho oddychu, Komisia regionálneho rozvoja a 
cestovného ruchu, Komisia dopravy a výstavby, Komisia životného prostredia, 
verejného poriadku a ochrany zdravia, Sociálna a bytová komisia, Majetková komisia, 
Komisia cirkví. Teraz otváram rozpravu k zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva a 
k vymedzeniu ich úloh. Nech sa páči, rozprava je otvorená. Pán poslanec Vrchota. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Príjemný dobrý deň, pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia 

poslanci, ja by som chcel predniesť pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu a konkrétne sa 
jedná o zriadenie komisie pre kompetencie, takže dovoľte mi predniesť pozmeňujúci 
návrh. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 401/1990 Z. z. o meste 
Košice v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa ústavného zákona č. 357/2004 zbierka zákonov o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a) zriaďuje stálu 
komisiu mestského zastupiteľstva s číslom 14 -  Komisiu pre deľbu pôsobnosti medzi 
mestom a mestské časti, b) určuje obsahovú náplň komisie mestského zastupiteľstva 
v Košiciach. Komisia sa riadi určenou obsahovou náplňou. Predseda komisie môže v 
rámci programu rozširovať a dopĺňať rokovanie komisie. Komisia pre deľbu pôsobnosti 
medzi mesto a mestské časti, komisia pre kompetencie a) predkladá návrhy, 
pripomienky, podnety, prejednáva, prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na 
rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré môžu ovplyvniť výkon pôsobnosti mestských 
častí, b) vyjadruje sa ku všetkým návrhom všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú 
dopad na výkon pôsobnosti mestských častí, c) vyhodnocuje efektívnosť, dostupnosť a 
vhodnosť deľby pôsobnosti medzi mesto a mestské časti a predkladá návrhy na 
zlepšenie ich činnosti, d) poskytuje súčinnosť pri výkone pôsobnosti vykonávaných 
mestom aj mestskými časťami súčasne a predkladá návrhy na zlepšenie ich činnosti. 
Ďakujem pekne.  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Horenský. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne a ja by som mal ďalší pozmeňujúci návrh týkajúci 

sa obsahovej náplne komisie športu a aktívneho oddychu. Tento pozmeňujúci návrh 
som poslal aj všetkým kolegom, takže ak môžem potom tú obsahovú náplň by som len 
prečítal podľa predloženého návrhu, ak to nie je problém. Návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach po b) určuje obsahovú náplň komisie mestského 
zastupiteľstva v Košiciach b) určuje obsahovú náplň komisií mestského zastupiteľstva 
v Košiciach. Siedma komisia, Komisia športu a aktívneho oddychu. Komisia športu sa 
vyjadruje, prijíma stanoviska k materiálom predkladaným na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach v oblasti svojej pôsobnosti, b) monitoruje plnenie úloh 
vyplývajúcich z Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a 
jeho funkčnej oblasti 2022 2027 prioritná oblasť športu, ciele rozvoja číslo 13 a 14, 
podieľa sa na príprave, naplnení koncepčných strategických materiálov v oblasti športu 
a pohybových aktivít, d) prerokúva návrhy programového rozpočtu mesta vrátane jeho 
zmien pre oblasť športu a kontroluje plnenie rozpočtu za danú oblasť, e) prerokováva 
monitorovaciu a hodnotiacu správu k programovému rozpočtu mesta v sledovanom 
období, f) vyjadruje sa k dôležitým investičným, rozvojovým projektom a zámerom 
mesta v oblasti športovej infraštruktúry, g) posudzuje návrhy prerozdelenie dotácií z 
fondu mládežníckeho športu, fondu športových aktivít a z fondu mládežníckeho futbalu, 
h) vyjadruje sa k návrhom pri prenájmoch škôl a školských zariadení týkajúce sa 
športovej infraštruktúry v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, i) je informovaná o tvorbe kalendára športových podujatí v meste. 
Tieto návrhy som komunikoval aj s oddelením športu. Niektoré návrhy som vypustil, 
ktoré som mal, takže ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani námestníčka. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Vážené poslankyne, poslanci, ja by som chcela 

dať návrh na zmenu názvu jednej z pracovných komisií. Tento návrh vznikol opäť po 
dohode s ďalšími poslancami, ktorí v tejto komisii pracovali. Ide o komisiu pre 
vzdelávanie, nakoľko ostatné štyri roky ukázali, že komisia pre vzdelávanie nie je úplne 
príznačný názov pre tie témy a pre tie návrhy, ktoré sa v komisii prerokovávali, takže 
náš návrh znie, že mestské zastupiteľstvo zmení názov komisie z názvu Komisia pre 
vzdelávanie na názov Komisia pre školy, vzdelávanie a mládež. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte ďalšie diskusné príspevky alebo návrhy 

na uznesenia? Ak teda súhlasíme s návrhom, prípadne ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi, 
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu, aby sa ujala návrhov. 

 
p. Andrejčák, člen návrhovej komisie a poslanec MZ: Návrhová komisia obdržala tri 

pozmeňujúce, respektíve doplňujúce návrhy. Prvý je od pána poslanca Vrchotu v znení 
doplňujúci návrh na uznesenia v znení: „Mestské zastupiteľstvo podľa príslušných 
ustanovení po a) zriaďuje stálu komisiu mestského zastupiteľstva pod poradovým 
číslom 14 - Komisiu pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti, po b) určuje 
obsahovú náplň komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa predloženého 
návrhu.“ Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
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Hlasovanie č. - za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, pokračujte. 
 
p. Andrejčák, člen návrhovej komisie a poslanec MZ: Druhý pozmeňujúci návrh predložený 

pánom poslancom Horenským v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 
príslušných ustanovení určuje písm. b) určuje obsahovú náplň komisií Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach pod 7 Komisia športu a aktívneho oddychu podľa 
predloženého návrhu tak, ako prečítal pán poslanec v uvedení návrhu na uznesenie.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 15 -  za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Nech sa páči, návrhová komisia. 
 
p. Andrejčák, člen návrhovej komisie a poslanec MZ: Tretí pozmeňujúci návrh bol 

predložený pani námestníčkou Gurbáľovou v znení: „Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach podľa príslušných ustanovení mení názov komisie z názvu Komisia pre 
vzdelávanie na komisiu s názvom Komisia pre školy, vzdelávanie a mládež.“ Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 16 -  za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. Sú ešte nejaké pozmeňujúce 

návrhy návrhová komisia? Ďakujem pekne. Bod číslo 10 sme naplnili. Ďakujem. 
 
p. Andrejčák, člen návrhovej komisie: Ešte pôvodný návrh na uznesenie, pán primátor.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Tak nech sa páči. 
 
p. Karaffa, člen návrhovej komisie a poslanec MZ: Čiže pôvodný návrh na uznesenie. 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov po a) 
zriaďuje stále komisie mestského zastupiteľstva: 1. Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 2. Legislatívno-právna komisia, 3. 
Komisia kultúry, 4. Komisia národnostných menšín, 5. Finančná komisia, 6. Komisia 
pre školy, vzdelávanie a mládež, 7. Komisia športu a aktívneho oddychu, 8. Komisia 
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 9. Komisia dopravy a výstavby, 10. Komisia 
životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia, 11.  Sociálna a bytová 
komisia, 12. Majetková komisia, 13. Komisia cirkví, plus po 14. Komisia pre deľbu 
pôsobnosti medzi mestom Košice a mestskými časťami, po b) určuje obsahovú náplň 
komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach a podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 17 -  za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. Bod číslo 10 sme vyčerpali. 
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- - - 
 
Bod č. 11 
Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva a ich členov 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím predsedov poslaneckých klubov a jednotlivých poslancov, 

aby predložili postupne návrhy na predsedov komisií mestských zastupiteľstiev do 
komisií, ktoré sme si pred malou chvíľou schválili, ktorých je v tejto chvíli 14. Nech sa 
páči, otváram rozpravu. Pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Vážený pán primátor, kolegovia, kolegyne, na základe 

nejakej všeobecnej zhody jednak prejednaniach v kluboch, ale aj väčšiny poslancov, 
teda máme pripravený návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa 
príslušných ustanovení a to, že volí po a) za predsedov komisií mestského zastupiteľstva 
v nasledujúcom znení: finančná komisia - Roman Matoušek, majetková komisia - 
Dominik Karaffa, sociálna a bytová komisia - Iveta Adamčíková, komisia cirkví - 
Bernard Berberich, komisia pre školy, vzdelávanie a mládež - Robert Schwarcz, 
komisia športu a aktívneho oddychu - Marián Horenský, komisia dopravy a výstavby - 
Miroslav Špak, komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia - 
Zuzana Slivenská, komisia kultúry - Ľubica Blaškovičová, komisia národnostných 
menšín - Peter Múdry, komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu - Marcel 
Gibóda, komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov - Dominik Karaffa. Zároveň by som chcela potom procedurálny návrh, 
aby sme hlasovali an block o týchto menách a následne bola vyhlásená niekoľko 
minútová prestávka, aby predsedovia potom mohli si navoliť tých ďalších členov. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte nepredbiehajme, Ešte máme tu jednu 

komisiu, prípadne ešte, ak vznikli nejaké návrhy, podľa toho, aké budú ďalšie návrhy sa 
spoločne dohodneme na nasledujúcom postupe. Procedurálny návrh má pán poslanec 
Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vyzvali ste predsedov klubov, je 

prihlásený pán Vrchota, ale on nebol čítaný zatiaľ v žiadnom klube, takže neviem, 
nerozumiem tomu. Zrejme som nevzdelaný. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Vyzval som plénum, aby predkladalo návrhy. Pán poslanec 

Vrchota, nech sa páči, máte slovo. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Nie som predsedom klubu, možnože ak 

maximálne tak nezaradených. No, chcel som teda navrhnúť, pretože bolo spomínané, že 
čo sa týka návrhov na predsedov komisií, ktoré boli schválené v predchádzajúcom bode, 
schválenou bola aj komisia pre deľbu pôsobnosti medzi mestom a mestské časti, tak 
neviem, či to mám dať ako doplňujúcim návrhom, že aj toto zaradiť k tomuto bodu, ale 
pre dôvodu právnej istoty ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, stačí dať návrh a dohodneme sa následne ako to 

celé urobíme. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Dobre. Takže doplňujúci návrh je: Mestské zastupiteľstvo v 



19 

 

Košiciach podľa § 6 zákona č. 401/1990 Zbierky o meste Košice v znení neskorších 
predpisov § 10 a § 15 zákona č. 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov volí za a) za predsedu komisie Mestského zastupiteľstva, komisie 
číslo 14 Komisia pre deľbu pôsobnosti medzi mesto a mestské časti, po b) členov 
poslancov komisie, Komisia pre deľbu pôsobnosti  medzi mesto a mestské časti. Keďže 
som dlhodobo pôsobil v tejto komisii, respektíve v uplynulom období som pôsobil, tak 
mám záujem pôsobiť v tejto komisii ako predseda a nebudem sa sám navrhovať a 
ďalším takým bojovníkom v rámci kompetencií je Miloš Ihnát, ktorého by som rád 
navrhol. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči faktická pán poslanec Ihnát a pán 

poslanec Bačinský. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne pán primátor. Ja za 

predsedu navrhujem pána Vrchotu, ako člen chcem byť, ako aj Beátu Zemkovú 
navrhujem ako člena. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Teda spomalíme. Pán poslanec Ihnát, ak tomu správne rozumiem, 

neprijímate ponuku pána poslanca Vrchotu, ale navrhujete pána poslanca Vrchotu. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, Vrchotu navrhujem. Ďakujem 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, sú ešte nejaké iné návrhy 

na predsedov ustanovených v komisii pri mestskom zastupiteľstve? Ak nie, dovoľte mi, 
aby som to zjednodušil. Máme zriadených 14 komisií, pričom padlo 13 zmien, ktoré 
medzi sebou nejakým spôsobom nesúťažia, teda hovoríme o zhode v tomto mestskom 
zastupiteľstve. Jediné meno, ktoré nepadlo na predsedu komisie je komisia legislatívno-
právna. Teda sa len spýtam či pre túto chvíľu máme nominanta, respektíve si to 
necháme na inokedy. Ak nie sú žiadne pripomienky v rámci tejto chvíle, tak budeme 
považovať, že túto komisiu máme síce zriadenú, ale o predsedovi sa budeme rozprávať 
v budúcnosti a teda poprosil by som jedného z vás, aby predniesol procedurálny návrh, 
aby sme v trinástich komisiách an blok nominovali predsedov týchto komisií, ktorí boli 
prečítaní, nakoľko všetky tieto mená sú v zhode. Nech sa páči pán poslanec Vrchota 
ešte k diskusii. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel navrhnúť za predsedníčku 

komisie pani, tej legislatívno-právnej, pani poslankyňu Beátu Zemkovú. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ok. Ďakujem aj za túto nomináciu. Považujem, 

že táto nominácia bola aj prijatá. Čiže máme 14 komisií, 14 mien. Nech sa páči, 
procedurálny návrh pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Procedurálny návrh si osvojujem, čiže 

žiadam o to, aby sme odhlasovali hlasovania an blok o všetkých návrhoch a v tejto 
chvíli musím ešte povedať, že prišiel ten návrh na tú poslednú komisiu? Dobre, čiže 
budeme mať tým pádom všetko. Čiže, aby sme hlasovali naraz o všetkých. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pred hlasovaním len sa chcem uistiť, máme teda 

jeden návrh. Ak tu aj padli nejaké doplňujúce návrhy, spájame to do jedného veľkého 
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návrhu. Budeme hlasovať o jednom návrhu, v spoločnom návrhu, na ktorom je 
všeobecná zhoda, ale najprv si dáme procedurálny návrh, či s týmto názorom súhlasíte. 
Nech sa páči, procedurálny návrh, ako budeme voliť členov predsedov komisií. 
Hlasovaním za bude jedno veľké hlasovanie. 

 
Hlasovanie č. 18 - za 41, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol prijatý. 
 
p. Polaček, primátor mesta: A preto poprosím návrhovú komisiou, nakoľko diskusia v tejto 

chvíli je uzavretá, aby predniesla 1 spoločný návrh za všetkých poslancov MZ. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov volí po a) za predsedov komisií Mestského 
zastupiteľstva po 1. Finančná komisia - Roman Matoušek, po 2. Majetková komisia -  
Dominik Karaffa, po 3. Sociálna a bytová komisia - Iveta Adamčíková, po 4. Komisia 
cirkví – Bernard Berberich, po 5. Komisia pre školy, vzdelávanie a mládež - Róbert 
Schwarcz, po 6. Komisia športu a aktívneho oddychu - Marián Horenský, po 7. Komisia 
dopravy a výstavby -  Miroslav Špak, po 8. Komisia životného prostredia, verejného 
poriadku a ochrany zdravia - Zuzana Slivenská, po 9. Legislatívno-právna komisia - 
Beáta Zemková, po 10. Komisia kultúry - Ľubica Blaškovičová. po 11. Komisia 
národnostných menšín - Peter Múdry, po 12. Komisia regionálneho rozvoja a 
cestovného ruchu – Marcel Gibóda, po 13. Komisia na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov - Dominika Karaffa, po 14. Komisia na 
prerozdelenie kompetencií medzi mestom a mestskými časťami – Marcel Vrchota.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte o nomináciách na 

predsedov komisií mestského zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie č. 19 - za 41, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. 

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prvú časť tohto bodu máme vyčerpanú. Pri tej 
druhej vás poprosím nasledovne. Poprosím všetkých predsedov, poprosím všetkých 
novozvolených predsedov komisií, aby sa v tejto miestnosti na pár minút vzdialili, aby 
ich vyhľadali poslanci mestského zastupiteľstva, aby si spísali požiadavky, aby mohli 
predložiť spoločné návrhy na nomináciu jednotlivých členov z radov poslancov do 
jednotlivých komisií. Vyhlasujem 10-minútovú prestávku. Prosím všetkých poslancov, 
aby si našli svojho predsedu a nahlásili sa u neho ako za člena samotnej komisie. 
Ďakujem pekne.  

- - - prestávka - - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím členov mestského zastupiteľstva, aby sa ujali svojho 

rokovacieho miesta a aby sme mohli pokračovať v rokovaní. Sú ešte predsedovia, ktorí 
nemajú úplne nominácie v poriadku?  
Ak je všeobecná zhoda, budeme pokračovať. Prosím prezentujete sa. Ďakujem pekne. 
 

p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme bodom číslo 11. Rozprava je otvorená. Verím, že 
každý predseda má svoj ustanovujúci zoznam z radov poslancov. Najprv poprosím 
predsedov komisií, aby jednotlivo predniesli svoje návrhy. Následne bude možnosť sa 
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prihlásiť do diskusie ostatným poslancom, ktorí prípadne nestihli sa nominovať alebo 
by sa chceli ešte nominovať. Poprosím pána poslanca Matouška. Nech sa páči pán 
poslanec, máte slovo. 

 
p. Matoušek, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne pán primátor. Takže do finančnej komisie 

navrhujem týchto kandidátov: pán Matej Kundrát, Tibor Bačinský, Marcel Vrchota, 
Martin Seman, Jozef Andrejčák, Štefan Lasky a Michal Krcho. Svoj návrh odovzdám 
návrhovej komisie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Blaškovičová, nech sa páči. 
 
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Za členov komisie kultúry navrhujem 

pánov poslancov: Martina Semana, Mariána Horenského, Igora Petrovčika a Róberta 
Schwarcza. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Zemková. Poprosím návrh 

odovzdať návrhovej komisii. Návrhy prosím odovzdávajte návrhovej komisii. Pani 
poslankyňa Zemková, nech sa páči. 

 
p. Zemková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Do legislatívno-právnej komisie 

navrhujem pána poslanca Vrchotu, pána poslanca Ihnáta a pána poslanca Múdreho. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, návrh odovzdajte 

návrhovej komisii. Pani poslankyňa Adamčíková, nech sa páči. 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Do sociálnej a bytovej komisie navrhujem 

z radov poslancov: Zuzana Slivenská, Martin Seman, Peter Múdry, Marcel Šaňa, 
František Ténai, Anna Súkeníková, Lucia Gurbáľová. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh odovzdajte návrhovej komisii. Pán 

poslanec Horenský, nech sa páči. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Takže za komisiu športu, aktívneho oddychu 

poslanci: pán Roman Matoušek, pád Dominik Babušík, pán Erik Weiss, pán Peter 
Berinšter, pani Anna Súkeníková, pán Viliam Knap, pán Jozef Karabin, pani Lucia 
Iľaščíková, pani Lenka Kovačevičová a pán Patrik Géci. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: V komisii pre deľbu pôsobnosti medzi mesto Košice a mestské časti 

navrhujem týchto členov: Tibor Bačinský, Matej Kundrát, Domink Babušík, Lucia 
Iľaščíková, Miloš Ihnát, Beáta Zemková, Igor Petrovčik, Marcel Gibóda, Lenka 
Kovačevičová, Miroslav Špak, Viliam Knap, František Ténai, Krcho. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh odovzdajte písomne návrhovej komisii. 

Pán poslanec Múdry. 
 
p. Múdry, poslanec MZ: Ďakujem. Do komisie národnostných menšín navrhujem poslancov: 

Marcel Šaňa, Tomáš Vasok, Andrej Sitkár, pani Lucia Gurbáľová. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Berberich, nech sa páči. 
 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja navrhujem do komisie cirkví pani Luciu 

Gurbáľovú.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda, pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Do komisie regionálneho rozvoja a 

cestovného ruchu navrhujem týchto poslancov: Martin Kundrát, Erik Weiss, Marek 
Fedoročko, Anna Súkeníková, Viliam Knap, Jozef Karabin. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Schwarcz, nech sa páči. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Do komisie pre školy, vzdelanie a mládež 

navrhujem nasledovných poslancov: pani Lucia Gurbáľová, pán Marián Horenský, pán 
Dominik Babušík, pán Patrik Géci, pán Martin Seman a pán Marcel Šaňa. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ďakujem aj za dôveru kolegovia. Do komisie 

dopravy a výstavby navrhujem členov: Iveta Adamíková, Ladislav Lörinc, Marek 
Fedoročko, Vladimír Saxa, Viliam Knap, Michal Krcho, Igor Petrovčik a František 
Ténai. Ďakujem a odovzdávam. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. Pani 

poslankyňa Blaškovičová, nech sa páči. 
 
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, prepáčte prosím, jedna oprava. Odovzdám 

návrhovej komisii. Miesto pána Martina Semana, pán Štefan Lasky do komisie kultúry. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sa ospravedlňujem, pán poslanec Ihnát mal 

faktickú. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. To potom budeme riešiť, vlastne ako na doplnenie 

do tých komisií. Počkám si. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre, ďakujem pekne. Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Za členov komisie životného prostredia, 

verejného poriadku a ochrany zdravia z poslancov navrhujem nasledujúcich poslancov: 
Iveta Adamčíková, Peter Berinšter, Andrej Sitkár, Miroslav Špak. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa, nech sa páči, predložte 

svoj návrh za majetkovú komisiu. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Za komisiu na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov navrhujem za členov: pána Martina Semana, 
pána Erika Weissa, pána Jána Sekáča, pána Patrika Géciho, pána Andreja Sitkára, pána 
Tibora Bačinského, pána Marcela Vrchotu, pána Petra Berinštera a pána Jozefa 
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Andrejčáka. A druhý návrh sa týka majetkovej komisie. Do majetkovej komisie 
navrhujem za členov: pána Vladimíra Saxu, pani poslankyňu Ivetu Adamčíkovú, pána 
Martina Semana, Tomáša Vasoka, Marcela Vrchotu, Lenku Kovačevičovú, Mareka 
Kandráča, Igora Petrovčika, pána Štefana Laskyho a pani Beátu Zemkovú. Koniec 
návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len chcem overiť. Prvý návrh bol komisia na 

ochranu verejného záujmu. Áno, ďakujem pekne. Tým sme vyčerpali všetkých 
predsedov, ktorí sa vyjadrili za návrhy, ktoré sú spoločné. Ak sú návrhy individuálne, 
nech sa páči. Pán poslanec Djordjevič má faktickú. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktickú si nechávam tak isto ako pán Ihnát na neskôr. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Odhlásiť, prihlásiť. Pán poslanec Djordjevič, má v tejto chvíli 

diskusný príspevok. Nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Nakoľko v ostatných voľbách 

konaných dňa 29. októbra 2022 som ako nezávislý poslanec v demokratických voľbách 
získal 1197 hlasov od obyvateľov Mestskej časti Košice Staré Mesto, nakoľko som v 
ostatnom volebnom období pôsobil v dvoch komisiách, mám záujem vystriedať, teda 
zmeniť vzduch ako sa slangovo hovorí ...hej pán Karabin, je to veľmi smiešne súhlasím 
... a preto som prejavil záujem o členstvo v majetkovej komisii, nakoľko ma pán 
predseda novozvolený neprečítal, tak deklarujem svoj záujem pôsobiť ako člen v 
majetkovej komisii. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Svoj návrh predložte písomne 

návrhovej komisii. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Som 12 rokov vlastne poslancom 

mestského zastupiteľstva, celý čas som pôsobil v komisii dopravy. O inú komisiu 
záujem nemám, len o komisiu dopravy. Som šokovaný, ako aj nepríjemne prekvapený, 
že pán predseda Špak mi povedal, že ôsmych už tam má ... keď zmizol stadiaľ a som ho 
tu naháňal, povedané, som ho nevedel zohnať, hej, takže vlastne ako ôsmi sú tam, takže 
poprosím, aby som bol členom tejto komisie dopravy a nemusel na kolenách kľačať u 
nejakého pána poslanca Špaka Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, ďakujem. Prosím, predložte návrh návrhovej 

komisii, aby to bolo aj písomne. Pán poslanec Špak má faktickú. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán starosta, my sme spolu rozprávali, neviem 

prečo rozprávate teraz, že ste ma nevedeli nájsť. Ja som vám vysvetlil, že mám 8 
členov. Ja vám chcem pripomenúť jednu vec. Dve volebné obdobia máme za sebou pán 
starosta a sme spolu v tej istej komisii , v tejto tu komisii dopravy, výstavby. Za celý 8 
rokov, čo vás sledujem, ste nedoniesli jediný návrh uznesenia na túto komisiu, ani 
jediný ste nepredniesli, tzn. ja verím, že títo noví členovia, ktorých do komisie si 
dávam, to budú robiť lepšie. To je všetko. ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič, máte ešte druhý, nech 

sa páči. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja sa idem ... počkám kľudne, aby sme sa 
naučili počúvať ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno, ďakujem krásne. Vyjadrím sa nie k majetkovej komisii, ale 

vyjadrujem sa tentokrát ku komisii dopravy. Sú to nepísané pravidlá, jednoducho 
rokovací poriadok neobsahuje každý jeden detail a takéto špecifické situácie, keď sa 
rozoberajú osobné animozity a invektívy pred prácou v komisii. Pán Ihnát tu jasne 
deklaruje záujem pracovať pre toto mesto. Ideme brániť niekomu v práci? A pán Špak 
použil veľmi nevhodný výraz v mojej komisii, to je stále komisia mesta, pán kolega. 
Poprosím vás, osobné invektívy nechajte za dverami tejto rokovacej sály a prosím už 
nikdy sa nevyjadruje, že to je vaša komisia, lebo ste na omyle. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Je tu procedurálny návrh pána poslanca Lörinca. Ja len 

technickú skôr, ako vysloví pán poslanec Lörinc svoj návrh. Myslím si, že mali by sme 
urobiť minimálne v tejto chvíli, skôr ako uzavrieme diskusiu, dva hlasovanie 
individuálne. Potom navrhujem, aby sa prijal procedurálny návrh, aby sme o veľkom 
návrhu spoločnom hlasovali tretíkrát. Čiže ja to vidím na tri hlasovania. Verím, že sa 
takto vieme dohodnúť. Nech sa páči, pán poslanec Lörinc má slovo. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja by som, keďže vidím, že sa to tu zvrháva, ja chcem poprosiť, 

každí, kto má záujem pracovať v komisii, má právo navrhnúť aj seba, aj niekoho 
kolegu, čiže prosím prihláste sa, navrhnite sa, ale ja v tomto momente, keďže už sme 
veľmi osobný a ideme od merita veci, navrhujem ukončenie diskusie a o tom prosím 
dajme hlasovať tak, že bez faktických poznámok, len tí traja, ktorí sú momentálne 
prihasení. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Tí, čo sú prihlásení a absolútne ukončenie. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Áno a prosím ešte tých, sú prihlásení, aby sa venovali, že chcem, 

nechcem byť v komisii, ale nehodnoťte kolegov prosím. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. procedurálny návrh o ukončení diskusií 

a návrhoch. Nech sa páči, hlasujte teraz. 
 
Hlasovanie č. 20 - za 38, proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teda do rozpravy nie je možné v tejto chvíli sa prihlásiť. 

Pokračujeme len v príspevkoch, ktoré tu sú, tzn. s faktickými tu ešte ostal pán poslanec 
Špak a pán poslanec Knap. Nech sa páči. Ktorí reagujú na? Pána poslanca Ihnáta. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána poslanca Djordjeviča, ktorý tvrdil niečo, 

ale nie je to podstatné. Ja chcem len povedať. Že my ideme hlasovať, tzn., ak sa 
nebudeme držať toho, čo ste pán primátor hovorili, že 8 členov poslancov by malo byť v 
mojej komisii, kľudne doplníme ďalšieho, dajme tam aj pána Ihnáta a odhlasujeme si to. 
Ja som to nikomu nezakázal. Ale to, že mi to bude na zodpovednosť, že mi niekto bude 
chodiť neskoro alebo vôbec, tak je to moja komisia bohužiaľ, pretože ja budem 
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zodpovedný za uznášaniaschopnosť, ktorú som vyčítal 4 roky pánovi Rovinskému. 
Takže to všetko, ďakujem pekne, poďme voliť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Som rád, že nebudeme nikomu brániť. Pán 

poslanec Knap, nech sa páči. Je potrebné dať faktickú? 
 
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Ďakujem pekne. Ja som práve chcel 

podporiť rozšírenie tejto komisie na 9 členov, aby pán Ihnát bol členom komisie 
dopravy a tým pádom ukľudníme situáciu. Každý nech sa dostane, kde chce. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. V poradí pani poslankyňa Zemková, kvôli technickému 

problému sme ju nechtiac preradili. Nech sa páči. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja som chcela dať presne návrh na pána 

Miloša Ihnáta, ale keďže sa to už asi vyriešilo, tak beriem späť. Hlasovanie bude. Nech 
sa páči, pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Neviem, či niekto podal návrh na člena pána poslanca Ihnáta. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Áno. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ale tým pádom, že mám slovo, tak som asi posledný, ktorý to môže 

podať. Takže áno, navrhujem napriek tomu, že už prekračujeme počet členov, na člena 
komisie dopravy a výstavby pána poslanca Ihnáta. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, môžem pýtať váš súhlas 

kývnutím hlavou. Svoj návrh sťahujete, pán poslanec Špak dopisuje do zoznamu aj pána 
poslanca Ihnáta. Tak je? Súhlasíme obaja páni? Výborne, ďakujem. Pán poslanec Knap 
nech sa páči. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vo faktickej som to vlastne povedal, ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Ihnát chce potvrdiť. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre, potvrdzujem, ale ako nechcem osobne, ale na komisii dopravy 

som vždy chodil, ako to je pravda a jednoducho dá sa to preveriť normálne z účasti na 
komisiách. Takže ako v tomto smere namietam to, čo povedal pán Špak. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. V tejto chvíli je diskusia uzavretá. Máme jeden 

doplňujúci návrh a jeden veľký. Na to, aby sme mohli spoločne jedným hlasovaním 
uzavrieť tento bod, aby sme mohli teda jedným hlasovaním odsúhlasiť všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva, aby mohli pracovať v jednotlivých komisiách, je 
potrebné sa na tom dohodnúť procedurálnym návrhom, ktorý je možné stále vysloviť. 
Pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Takže dávam procedurálny návrh 

v rozsahu tom, že samozrejme môj doplňujúci návrh bude mať samostatné hlasovanie a 
zvyšné mená, ktoré predniesli aj s doplnením pána Ihnáta, ktoré prezentoval pán 
predseda Špak, aby boli spoločne zahrnuté do jedného hlasovania. 
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p. Polaček, primátor mesta: Veľmi pekne ďakujem. Výborne. Poprosím, hlasujte o tomto 
procedurálnom návrhu, kedy sme v zhode všetci. Áno, je to v poriadku. 

 
Hlasovanie č. 21 - za 36, proti 0, zdržali sa 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý o spôsobe, ako budeme 

ďalej hlasovať. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím návrhovú komisiu, aby najprv prečítala doplňujúci 

návrh pána poslanca Djordjeviča, o ktorom budeme hlasovať ako prvý, následne bude 
spoločné hlasovanie buď so zapracovaním alebo nezapracovaním tohto návrhu. Nech sa 
páči. 

 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh predložený pánom poslancom 

Djordjevičom: „Mestské zastupiteľstvo volí za člena majetkovej komisie Michala 
Djordjeviča.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 22 -  za 13, proti 4, zdržali sa 19 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. 

Návrhová komisia prosím o ucelený jednotný návrh všetkých predsedov komisií, ktorí 
navrhli jednotlivé mená. Nech sa páči. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. Čiže nebudeme 

čítať všetky návrhy po jednotlivých komisiách. Návrh na uznesenie: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach volí za členov poslancov komisií a do finančnej komisie 
podľa predloženého návrhu, majetková komisia podľa predloženého návrhu, sociálna a 
bytová komisia podľa predloženého návrhu, komisia cirkví podľa predloženého návrhu, 
komisia školy, vzdelávanie a mládež podľa predloženého návrhu, komisia športu a 
aktívneho oddychu podľa predloženého návrhu, komisia dopravy a výstavby podľa 
predloženého návrhu, komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany 
zdravia podľa predloženého návrhu, legislatívna právna komisia podľa predloženého 
návrhu, komisia kultúry podľa predloženého návrhu, komisia národnostných menšín 
podľa predloženého návrhu, komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu podľa 
predloženého návrhu, komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov podľa predloženého návrhu a komisia na deľbu právomocí 
pôsobnosti medzi mestom a mestskými časťami podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme o ucelenom návrhu. 
 
Hlasovanie č. č. 23 -  za 40, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. Verím, že spoločne budete 

dobrým poradným orgánom mestského zastupiteľstva. Tým sme bod číslo 11 vyčerpali.  
- - - 
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Bod č. 12/1 
Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodnej spoločnosti 
s majetkovou účasťou Mesta Košice - Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nakoľko pred týmto bodom zasadala mestská rada, na mestskej 

rade sme sa uzniesli o tom, že sme pripravení niektoré body posunúť na ďalšie mestské 
zastupiteľstvo. Poprosím teda pána Matouška, my sme sa dohodli, aby predniesol návrh, 
nech sa páči. 

 
p. Matoušek, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Tak dovolím si predniesť procedurálny 

návrh. Takže v bode 12.1 navrhujem prerušenie bodu v tomto danom rokovaní a jeho 
následné prejednanie na mimoriadnom zastupiteľstve 29.11. o ôsmej ráno.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o procedurálnom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 24 - za 40, proti 1, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 12/2 
Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodnej spoločnosti 
s majetkovou účasťou Mesta Košice - Dopravný podnik mesta Košice, akciová 
spoločnosť“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod č. 12/2 a opäť poprosím pána poslanca Matouška, 

aby predniesol návrh. 
 
p. Matoušek, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Tak opätovne v bode 12.2 si dovolím 

predniesť procedurálny návrh a to je na prerušenie tohto bodu na tomto rokovaní a jeho 
následné prejednanie 29.11. o ôsmej hodine na mimoriadnom zastupiteľstve.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 25 - za 40, proti 1, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 13 
Na návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod č. 13 a opätovne poprosím pán Matouška, aby 

predniesol procedurálny návrh. Pána poslanca, pardon. 
 
p. Matoušek, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tak naposledy. Takže dovolím si predniesť 

procedurálny návrh. Tak taktiež si dovolím navrhnúť na prerušenie tohto bodu v 
rokovaní a jeho následné prejednanie 29. 11. o ôsmej ráno na mimoriadnom 
zastupiteľstve. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 26 - za 40, proti 1, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, aj tento bod sme prerušili. 

- - - 
 
Bod č. 14 
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Návrh zmien VZN mesta Košice č. 
132 o miestnych daniach – športoviská“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod číslo 14. Tento materiál pojednáva o tom, že už v 

minulosti sme sa dohodli na tom, že pre športoviská a šport v Košiciach potrebujeme 
nájsť riešenia. Tým, že v Národnej rade Slovenskej republiky začiatkom alebo v prvej 
polovici tohto roka, bol prijatý zákon, ktorý umožnil odčleniť z ostatných stavieb 
športoviská, je možné, aby športoviská dostali inú sadzbu, respektíve zľavu na samotnej 
dani. Po dohodách ešte predchádzajúcim zastupiteľstvom sme sa dohodli, že tá zľava by 
bola primeraná hodnote 50 %. Tým pádom pomáhame aj košickému hokeju, Steel 
Aréne a ďalším veľkým športoviskám, Košická futbalová aréna, štadión na Lokomotíve, 
klzisko na KVP Sršne a ďalší, ktorí do tohto programu patria. Predpokladaný finančný 
dopad na mestské zastupiteľstvo predpokladáme hodnote 200.000,- Eur. Treba si ale 
povedať, že my dnes nevieme úplne, ktoré ďalšie stavby môžu byť do tejto zľavy 
prihlásené a samozrejme vlastníci stavieb, ak spĺňajú rôzne kritériá, môžu požiadať 
stavebný úrad o zmenu účelu stavieb v prípade, že spĺňajú a môžu sa z kategórie ostatné 
stavby preložiť do kategórie športoviská. Ale to nám ukáže až ďalší rok v budúcnosti. 
Druhou zmenou v tomto materiáli je tzv. schátralé stavby, kde takisto novelou zákona v 
národnej rade máme možnosť zvýšiť daň pre budovy, ktoré dlhodobo sú schátralé a o 
ktoré sa nestará s taxou tzv. 10, my sme teda v mestskej rade sa dohodli, že s taxou 10 
násobnej súčasnej dane. Samozrejme tento proces nie je možné urobiť zvečera do rána. 
Na to, aby tento proces pri schátralých stavbách fungoval, treba rátať asi dvojročné 
obdobie, kedy v prvom rade stavebný úrad cez štátny dozor musí takúto stavbu označiť 
ako za stavbu schátralú, stavebný úrad musí vyzvať vlastníka, aby odstránil nedostatky. 
Ak ich neodstráni, potom mesto Košice vyzýva vlastníka, aby odstránil nedostatky, dá 
mu primeranú lehotu, informoval ho tom, že môže zvýšiť sadzbu až na 10 násobok. Ak 
to neurobí, musí ho vyzvať druhýkrát a ak to ani druhýkrát nesplní, je možné vyrubiť 
mu 10 násobnú sadzbu. Tento proces trvá minimálne 2 roky. Naším cieľom je, aby 
stavby, ktoré sú hlavne v Starom meste, v mestskej časti Sever a Juh, väčšinou toto sú 
tie schátrané stavby, aby naozaj mali svojho pána, aby sa o tieto stavby vlastníci začali 
starať. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Saxa. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, na 

ostatnom zastupiteľstve som dal procedurálny návrh na prerušenie tohto bodu, preto bol 
prerušený a bol schválený, ale zároveň som požiadal v rozprave o dopracovanie tohto 
návrhu aj o iné zmeny. Nemám problém a veľmi ďakujem a súhlasím so zľavou pre 
športoviská, je to v poriadku, tak isto súhlasím aj s tým, aby sme realizovali nejaké 
opatrenia voči tým, ktorí sa nestarajú o svoje stavby, aj keď tam upozorňujem na to, že 
aj mesto Košice samo o sebe, nestará sa o stavby, hotel Európa, Kováčska ulica, 
Mlynská, Mäsiarska a podobné veci, kde máme, kde nás päta tlačí, takže možno, že keď 
už budeme naháňať tých druhých, mali by sme pozrieť aj na svoj dvor. No veľmi ma 
mrzí, že nebolo dopracované ... budem hlasovať takto. Budem hlasovať za, lebo 
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naťahujeme to a do konca roka to musíme mať to VZN schválené, aby sme aspoň túto 
zľavu mohli uplatniť, ale mrzí ma, že mesto Košice nedopracovalo. Len pre inšpiráciu 
dodám napr. garáže pri rodinných domoch, samostatne stojace garáže na dvoroch 
rodinných domov, kde platíme 50 - 60 eur za garáž daň len za to, že ju máme. A tie 
staršie rodinné domy, mnohé z nich majú garáže ešte z čias, keď slúžili ako skladisko, 
keď bolo sa venovali ľudia poľnohospodárstvu, tzn. mali nejaký traktor, malá 
poľnohospodárska technika tam je zaparkovaná. Čo, zbúrať to, predať to? Samostatne 
nemôžu. Myslím, že je to také diskriminačné voči rodinným domom so samostatne 
stojacimi garážami. Čiže to berte ako takú inšpiráciu do budúcna na zmenu VZN 
o daniach, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozumieme vašej požiadavky, ale to je 

požiadavka na zákonodarcu, aby odčlenil a definoval v zákone aj takto stavby, ako ich 
vymenujte. Pán poslanec Djordjevič má procedurálny návrh. Nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Môj procedurálny návrh znie. Po 

ukončení rozpravy dať priestor na vystúpenie v rozsahu 3 minúty alebo ak pán primátor 
a ctené zastupiteľstvo uzná za vhodné 5 minút pánovi Marekovi Mergelskému, ktorého 
ešte vidím v sále, ktorý poctivo od rána čaká a nikto z nás nepredpokladal, že slávnostné 
zastupiteľstvo bude takto, čiže vystúpiť, ale samozrejme, ak by povedal niečo 
nevhodné, tak s možnosťou sa prihlásiť faktickou poznámkou poslanca v rozsahu 
jedenkrát na jeho vystúpenie. Čiže zopakujem. Po ukončení diskusie Mergelský, 3 až 5 
minút podľa uváženia primátora s možnosťou jednej faktickej poznámky na poslanca. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujte o procedurálnom návrhu 

pána poslanca Djordjeviča. 
 
Hlasovanie č. 27 -  za 37, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol prijatý. V rozprave ďalej vystúpi 

s faktickou pán poslanec Ihnát a následne pán poslanec Saxa. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne, na pána Djordjeviča. To 

isté presne som chcel navrhnúť, čo pán Djorjdevič vlastne, tak som sa chystal proste. 
Ďakujem pekne Mišo.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Reagujem na pána primátora. 

Pán primátor, nie je potrebné zmeniť zákon, myslel som na sadzbu dane, ktorú vieme 
my ako zastupiteľstvo zmeniť pre samostatne stojace garáže pri rodinných domoch. To 
vieme aj my ako zastupiteľstvo zmeniť. Na to nepotrebujeme národnú radu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Verí, že aj u pána Mergelského 

nevzbudím vášne tým, čo poviem a prosím Marek o pozornosť, keďže sa chcem 
venovať dani za športoviská pán primátor, čiže budem hlasnejšie rozprávať, keďže 
vedenie mesta ma nepočúva a takto musím kričať a zhadzovať sa a potom povedia, že 
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tam je ten Djordjevič krikľúň, okej k veci. Väčšina športovísk, keď nie každé jedno 
z nich, má pozemok prenajatý s osobitným zreteľom väčšinou za symbolickú cenu. 
Niektorí však majú tak odľahlé lokality a nevhodné na podnikanie, že jednoducho si 
tam nemôžu postaviť nejaký bar, krčmu, reštauráciu a čokoľvek. Som poslanec mesta, 
teda mám, ako sme pred chvíľou zložili sľub, hájiť záujmy mesta Košice. Myslím, že 
nie je v záujme obyvateľov mesta Košice a samotného mesta Košice to, že ak má niekto 
prenajaté športovisko a nebudem menovať, či je to na Furči, či na Jazere alebo na KVP 
a má areály, ktoré má prenajaté za jedno euro krčmu, reštauráciu alebo bar, kde predáva 
za komerčné ceny, tak áno, OK, pozemok nech ostane s osobitným zreteľom. Dajme 
daňovú úľavu za športovisko. Ale prepáčte, výmeru, kde sa nachádza prevádzka, áno to 
je k veci, výmera, kde sa nachádza prevádzka, ktorá zarába peniaze, okej, beriem späť, 
ostatné 2 roky bol v gastre problém, ale verme tomu, že tá pliaga sa už nevráti, ale 
prepáčte môj názor je taký, že tieto štvoráky, kde sa nachádza prevádzka, je treba vyňať 
z osobitného zreteľa a nech sa tam platí komerčný nájom. Lebo takto je tu pocit, že 
niekto obchádza osobitný zreteľ. A keď si tu chceme naliať čistého vína, tak práve v 
tomto si to nalejeme, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja budem určite hlasovať za tento návrh 

zmien VZN. Určite sa viem stotožniť s tým, že športoviská a zníženie sadzby dane pre 
ne je dobrým krokom. Čiže určite potrebujeme v týchto neľahkých časoch podporiť 
šport. Tak isto, čo sa týka stavieb, sľubujem si od toho aj ja, že ubudne stavieb, ktoré sú 
schátrané a ktoré takpovediac špatia okolie. Mali by sme sa do budúcna venovať aj 
pozemkom a to nielen tým medzi garážovým priestorom a opravám komunikácií, ale 
celkovo aj k pozemkom súkromných vlastníkov, ktoré sú zanedbané. Chcem vás preto 
poprosiť pán primátor, aby ste aj vy cez svoje kanály využili možnosti komunikovať so 
zákonodarcami v národnej rade, napríklad cez úniu miest a tlmočili im, aby tento zákon 
bol doplnený aj o to, aby sa vedeli zvýšiť dane pre vlastníkov pozemkov, ktorí sa 
dlhodobo o ne nestarajú. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Ja by som sa možno vrátil, pán primátor, k tomu, čo tu 

odznelo aj z tvojich úst, že nemáme presne vyčíslené ako mesto, aký to má dopad. Čiže 
my dneska ani nevieme vlastne povedať, koľko, ako to zasiahne rozpočet mesta a 
prerušili sme aj bod Rozpočet mesta a vieme, že ten rozpočet aj tento rok, ale aj budúci 
rok bude veľmi napnutý. Nie som proti tomu, aby sme dávali nejaké zľavy, ale keď sme 
nastavili raz jednoznačné kritériá a podmienky a teraz počas hry ich ideme meniť, je to 
dosť také zvláštne a preto som použil aj slovíčko hry, lebo sa jedná o športoviská. 
Neviem, či je možné zahrnúť poprípade aj iné inštitúcie alebo iné priestory napr. 
priestory kultúrnych inštitúcií, aby sme do budúcna zvažovali aj na takýmto niečím, 
lebo nielen šport trpí, ale myslím si, že v tomto meste aj kultúra by vyžadovala viac 
finančných prostriedkov a možno aj zvážiť to, že či až 50 %. Či by nestačilo možno 20 
alebo 30 %, aby sa to znížilo tento príspevok alebo posúvať to ďalej možno túto hranicu 
niekde. A moja otázka znie, ako je taká skôr taká rečnícka aj na predsedu športovej 
komisie potom alebo aj na predsedu finančnej komisie, ak by ma mohli sledovať, 
hlavne predseda finančnej komisie, či to bude potom aj zohľadnené v prípade dotácie na 
športové bude poskytovať mesto Košice. Čiže to sú 2 veci, ktoré sa mňa zaujímajú 
a prvá vec je, aký to bude mať presne dopad finančnej, pretože aj predchádzajúce 4 roky 
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sme tu sa bavili o rôznych zľavách, úľavách a potom sme zistili, že nemáme dosť peňazí 
a potom, či sa to zohľadní v dotáciách. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Možno na upresnenie. Naozaj nevieme úplne 

jasne definovať o akú veľkú zľavu ide, pretože my nevieme, kto si ju každý môže 
teoreticky uplatniť, pretože my v katastri nevieme takto stavby vyhľadávať, vieme si 
pozrieť konkrétnu stavbu, ale nejeme filtrovať na základe, kto má na LV nastavenú 
špecifikáciu stavby športovisko. V dôvodovej správe štvrtý odsek v polovici sa píše: 
obec poskytne zníženie dane zo stavieb užívaných na šport o 50%, čo je adekvátne 
zníženie vzhľadom na to, či tieto stavy sú užívané aj na komerčné účely, ktoré prinášajú 
zisk. To je odpoveď pánovi Djordjevičovi. Druhá časť vety hovorí: rovnaké zníženie o 
50 % obec poskytuje už aj v tejto chvíli aj pri iných stavbách ako sú napr. múzeá, 
galérie, knižnice, kiná a pod. Taktiež do tejto kategórie patria aj zariadenia na pracovnú 
rehabilitáciu a rekvalifikáciu. Všetkým týmto stavbám mesto Košice dlhodobo 
poskytuje zľavu 50 % na ich stavby. Pán poslanec Djordjevič má faktickú. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Reagujem na 

kolegu poslanca Ténaia, hej, všetci sme tú poslanci. Ja poprosím takéto oslovovanie aj 
využívať, to nie je rada starostov. Čiže reagujem na pána poslanca Ténaia. Pán 
poslanec, hovorili ste, podľa môjho názoru a teraz nechcem byť osobný, dosť úzkoprso 
a zrejme preto, že v intraviláne Mestskej časti Košice Sever sa nenachádza športovisko 
takého významu, ale poviem vám len toľko, kde ste, hej, poviem vám len toľko, kolega 
Ténai, keby ste pred pár rokmi nezvýšili aj vďaka vášmu zelenému gombíku 
najdrastickejšie zvýšenie daní v histórii komunálnej politiky na Slovensku, dneska by 
sme nemuseli dávať takéto úľavy. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Skôr, ako sa budeme prekárať, neviem, či na Severe je najväčšia 

športová stavba, ale učite sa Lokomotíva vyrovná KF v tej svojej veľkosti. A ak viem 
dobre, Lokomotíva má daň okolo 60.000,- Eur, plus, mínus. KFA nemá odpustenú, 
pretože mesto vlastní 99 %, tzn. je takým istým daňovníkom ako každá iná stavba. Pán 
poslanec Knap, nech sa páči. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Určite je to pomoc pre športoviská, športové kluby, 

keďže ceny médií stúpajú a niekde skutočne sú to existenčné problémy, aby tie 
športoviská vedeli prežiť, ale vítame aj tú druhú snahu, možnosť zvýšenia mimoriadne 
daní až o 10 násobok, pretože v Mestskej časti Juh máme obrovský problém už viac ako 
10 rokov s majiteľom práve takejto budovy v centre mesta. Nehovorím, že je to len 
problém nás mestskej časti, keďže vlastník budovy nepochádza zo Slovenska, nechal 
odkaz pre zastupiteľstvo Mestskej časti Juh aj mesta Košice, že je jeho vecou, dokedy tá 
ruina vedľa hotela Centrum tzv. citadela tam bude sa tváriť, že je modernou budovou, 
ktorá do centra mesta nepatrí. Je to jedna ruina a tam určite využijeme túto možnosť. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Chcel by som možno tak všeobecnejšie povedať, tento návrh 

podporím. Netreba sa báť toho zvýšenia daní pre tých, ktorí majú schátralé budovy, 
zaviedli to aj v iných slovenských mestách a zatiaľ tie výsledky sú fajn, čiže ľady sa 
pohli a realitnému trhu to po pomohlo. Tak isto to zníženie sadzby pre športoviska 
pomôže športu, ktorý je dlhodobo devastovaný na Slovensku a je v ťažkostiach. Chcem 
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len povedať tým, ktorí sú noví poslanci, že nebolo to možné doteraz takto urobiť, lebo 
až minulého neviem, či to bolo na začiatku tohto roka alebo koncom minulého roka, 
schválili legislatívci zmenu, čiže zadefinovali nehnuteľnosť na športový účel ako 
samostatnú kategóriu, lebo dovtedy to boli len nehnuteľnosti, ktoré boli zdanené 
jednotnou sadzbou. Chcem ale upozorniť všetkých majiteľov športovej infraštruktúry a 
takýchto nehnuteľností, že táto zmena pre nich nejde automaticky. Bude od 01.01. v 
zmysle predloženého návrhu a musia o ňu požiadať. Čiže všetci, ktorí majú športovú 
infraštruktúru, musia si požiadať o túto úľavu na dani ,úľavy na dani. Čiže prosím aj 
poslancov, aby to takto šírili naďalej. Chcem ešte povedať, pán primátor, že toto 
rokovanie prebehlo na poslednom zastupiteľstve a bolo prerušené aj z dôvodu, že 
poslanci vnímajú viacero vecí, ktoré vo VZN nie sú dobre ošetrené, respektíve prax 
ukázala, že nie sú fajn. Tak ako pán poslanec Saxa hovoril, či už sú to samostatne 
stojace garáže alebo aj pán Strojný ako poslanec upozorňoval na skleníky, ktoré boli 
zdanené a navrhoval tam zníženie o 10 centov, čiže chcel by som poprosiť, aby sme 
využili to miesto do budúceho zastupiteľstva a možno, aby zasadla nejaká pracovná 
komisia, poslanecké kluby a zamestnanci magistrátu, aby nemuseli poslanci dávať 
uznesenia, kde budú priamo vstupovať do sadzby daní, ale nech si na to sadneme a tie 
možno krivdy, ktoré boli napáchané a ukázala prax, aby sme napravili. Čiže toto chcem 
požiadať a som pripravený aj s pánom Saxom si zasadnúť a ak nie, tak potom 
pravdepodobne budeme predkladať samostatné uznesenie na zmenu niektorých sadzieb. 
Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Horenský. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja len poznámka pre ostatných kolegov, 

reagujem aj na kolegu poslanca Djordjeviča, že práve táto zmena sa týka majiteľov 
športovej infraštruktúry. Netýka sa to subjektov, ktoré majú v prenájme nejakú 
infraštruktúru. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja budem odpovedať kolegovi Horenskému. 

Neviem, kde ma počul, že by ja som sa vyjadroval k prenajímateľom, ja som sa 
vyjadroval k majiteľom budov, hej, ktorí majú pozemky a častokrát celé športoviská v 
osobitnom zreteli a prevádzkujú tam krčmy a kde sú tam aj problémy. Mám z jedného 
sídliska isté indície, hej, čiže, hej, nerozumeli sme sa. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozprava je uzavretá. Procedurálny návrh 

hovoril o tom, že vystúpi pán Mergelský a potom nejaká jedna faktická. Čiže pán 
Mergelský máte slovo. Verím, že si spomíname. Dva týždne, tri týždne dozadu som dal 
slovo, že pôjde tento materiál, tak čakám pochvalu. 

 
p. Mergelský, Aréna sršňov: Ja ďakujem, že som dostal priestor, lebo z rána mi povedané, že 

diskusia ako 5 minút pre občana, kde som sa nahlasoval v pondelok, tento týždeň asi 
nebude možné, keďže práve zasadnutie vaše. Ďakujem pekne. Ja len na margo tejto 
veci, vlastne odkedy som postaval a prevádzkujem zimný štadión, t.j. marec 2016, bude 
už siedmy rok a úspešne ho prevádzkujem a 6 rokov som sa snažil tlačiť na pána 
Kohúta, dnes člena olympijského výboru, Martina Kohúta, bývalého šéf Slovenského 
zväzu ľadového hokeja, snažil som sa tlačiť na pána Kučeru, mali sme stretnutie s 
pánom Husárom a namietal som voči tomu, že tak ako Gáborík bol prvý, ktorý v 
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Trenčíne postavil zimný štadión a pribúdame a tak, ako pán Laco v Liptovskom 
Mikuláši a ďalší pán Kentoš v Starej Ľubovni, ktorý postavil zimný štadión, to isté PSK 
aréna na poly s VUC prešovským postavená so súkromníkom, znamená, pribúda nám 
tých hál, ktoré začínajú vlastniť súkromníci, športovísk len sa nám nepáči tá daň z 
nehnuteľnosti, lebo za starého vedenia sme mali sumu 5.000,- Eur, po novom boli 
zvýšené dane, už je to 10.000,- Eur. Zdá sa mi to také na počudovanie, keď vám poviem 
konkrétne v Michalovciach, keď chce primátora a poslanci mesta, aby bolo zabezpečené 
verejné korčuľovanie v Michalovciach, tak musí poslať 400.000,- Eur na prevádzku 
zimnému štadiónu. Ja túto službu, keďže minulý víkend som jediný v Košiciach robil 
verejné korčuľovanie, zabezpečuje bez nároku 400.000,- Eur. Chcem len, aby aspoň 
tých 5.000,- Eur mi bolo odpustené, hej, čo si nemyslím, že je veľa. Hovorí sa tomu vlk 
sýty, aj ovca celá, hej. Tak to moja námietka k tomu. Ďalšia vec, keď sledujem iné haly, 
ako si vážia súkromníkov, ako si vážia nejakých investorov do športovej infraštruktúry, 
či už je to Vranove, kde 5 rokov stala rozostavaná hala zimného štadióna, mesto sa 
dohodlo so súkromným investorom, navrhlo mu trojpätinová väčšina poslancov 
schválila v mestskom zastupiteľstve vo Vranove, že 10 rokov budú súkromníkovi dávať 
150.000,- Eur na energie ročne. Ja nežiadam žiadne takéto peniaze. My si dokážeme 
sami zarobiť na prevádzku. Dokonca od mesta sme toho roku nezobral ani tých 
smiešnych 1.000,- Eur na prevádzku hokejového klubu, pretože to je výsmech pre náš 
hokejový klub pri rozpočte 300.000 korún, keď druhý konkurenčný klub v Košiciach 
dostane 87.000, basketbal, ktorý má telocvične školské zadarmo, má náklad 86 eur 30 
centov na 4 hodiny telesnej výchovy zabezpečenie športoviska dostane 96.000,- Eur, tak 
aj ja za tie peniaze by som nakupoval billboardy. Ale idem na inú tému. Chcel som len 
to povedal, že nielen covidové časy ako poznamenal pán Djordjevič, ale nás dnes bije 
cena energií. Však to vidíte aj na meste, na faktúrach, hej, prevádzkovatelia, ktorí ste 
infraštruktúry, či už na mestských častiach, starostovia, zástupcovia, energia nám 
konkrétne vybehla z 8000,- mesačne na 23.000 Eur. Znamená, vybehli sme nejakých 
15.000 Eur mesačne, mesačne. My tu riešime daň s nehnuteľnosti odpustenie 5.000 Eur 
ročne. Tak som vás chcel len poprosiť, aj tých 50 % je pre nás dobre, aj keď ja sa na to 
pozerám trošku ináč, lebo mali by sme rozlišovať tú športovú infraštruktúru, plavárne a 
zimné štadióny sú energeticky najnáročnejšie prevádzky. My nie sme sídlisková 
posilňovňa, jediný minulý týždeň som zabezpečoval verejné korčuľovanie pre mesto 
Košice, hej, Crow Arena je plne obsadená. Zoberme si športoviská. Crow Arena je v 
reštrukturalizácii pomaly, exekútor, Steel aréna tréningová nám stála 3 mesiace, lebo sa 
nepodpísala cena elektriny, hej, hádzanársku halu vám vrátil Fabišík, to znamená, asi 
vychádza, že som tu jediný, ktorý to prevádzkuje ešte. Preto tých 5.000,- Eur pre mňa tu 
ešte platí daň, sa mi to zdá trošku také nefér, aj keď vás chcem poprosiť, schváľme dnes 
50 %, ale do budúcna a ďalší rok skúsme nejak si to rozdeliť. Ja nemám problém platiť 
za pár trhovú cenu, hej, keď tam máme, ale zase nám ten bar slúži teplé miesto pre 
rodičov. My sme zimný štadión. Takže to nie krčma, hej, ako to niekto sa tu vyjadruje. 
My máme bar, kde dávame rodičom ráno šiestej na tréningu raňajky, hej, 
zabezpečujeme obedy pre hokejové turnaje, keď robíme pre deti, mládež. Máme 350 
detí vo hokejovom klube, 700 rodičov. Preto máme 50 detí v každom ročníku jediný na 
Slovensku v hokeji, pretože mám zázemie. To zázemie je veľmi dôležité mať. Takže 
toľko len k veci. Prajem si, aby sa to schválilo a do budúcna, aby sme fakt tie 
energeticky náročné prevádzky dokázali uživiť aj naďalej. To si prajem, aby tie ceny 
nám to poklesli elektriny, lebo ja mám zmluvu do konca marca, hej, nielen do konca 
roka, ale vyzerá tak, že v januári asi moje deti nebudú mať s kým hrať hokej, pretože 
ako vieme, je po voľbách, noví starostovia, noví primátori budú musieť začať šetriť na 
energie a prvé, čo sa začne vypínať tak, ako v covidových časoch, bolo šport a kultúra. 
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Takže len toľko k veci, ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne Marek. Niekde vypínajú, my sme začali robiť ľad 

na Steelke, tak verím, že nie sme nepopísaný papier a všetci máme už dlhodobo sme sa 
overili, že máme záujem pomáhať. Pán poslanec Djordjevič chcel jednu faktickú, nech 
sa páči, teraz alebo nikdy. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Najprv budem 

k pánovi Mergelskému, kde budem trochu kritický a viackrát som ho upozornil, že 
mieša častokrát hrušky s jablkami, čo sa týka dotácií pre klub a daní pre subjekt Aréna 
Sršňov. Lebo klub je klub, ktorý mesto Košice podporuje... 

 
p. Polaček, primátor mesta: ...pán poslanec, vážme si hostí, vážme si hostí. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. ...však v poriadku. Moment, ja hovorím, 

okej. Tak beriem, späť nie hrušky s jablkami, ale sú to dve samostatné témy. Jedna je 
mládežnícky hokej, jedno je subjekt daňovníka, daňový subjekt. To nie v zlom. Teraz 
v dobrom, čo hovoril. Ako hovorí, že iné mestá a kraje si vážia. Napríklad nedávno a 
viacerí poslanci sa tu, nieže sa tu, tu lobovali za výstavbu krajskej haly a rozdávali sa tu 
milióny, ale keďže túto halu nepostavil kraj, tak ju nepodporme. Takže Marek ja ti 
odporúčam ísť na KSK, dať návrh, že pomenuješ tvoju halu Krajskou hokejovou halou 
a nech ti pán Trnka tie milióny dá. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Myslím si, že pán Mergelský povedal všetko, čo mal, ja myslím 

si, že si rozumieme. Myslím, že je vôľa v tomto zastupiteľstve hľadať odpovede a my 
vieme, že ten šport potrebuje peniaze a že je tam veľa krivdy. To všetci vieme. Ďakujem 
pekne. Bod sme v rámci rozpravy vyčerpali. Poprosím návrhovú komisiu, aby 
predložila návrh na uznesenie. 

 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa 

príslušných ustanovení schvaľuje zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice 
číslo 132 o miestnych daniach podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 28 - za 38, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 15 
Návrh pokračovanie rokovania v mestskom zastupiteľstve o prerušenom bode Územný 
plán zóny Košice-Šaca IBV Kaštieľ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prechádzame k bodu č. 15. K predloženému materiálu si treba 

povedať, že návrh na VZN prešiel legislatívnym procesom v súlade so Zákonom 
o obecnom zriadení. Čo je dôležité si povedať, toto uznesenie tak, ako aj 
predchádzajúce, schvaľujeme trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Nech sa 
páči, otváram rozpravu. Pani poslankyňa Iľaščíková sa chce poďakovať. 
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p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Chcem sa veľmi pekne poďakovať za tento materiál. Chcem 
len možnože tým novým poslancom, ktorí nemajú možno nejakú tú bližšiu vedomosť, 
lebo na tom predchádzajúcom zastupiteľstve, v tom starom volebnom období, sme to 
troška tak okomentovali. Čiže tento bod bol prerušený len z tohoto dôvodu, že k tomuto 
bodu ešte nebolo dodané jedno stanovisko. Ľudia, ktorých sa to týka v danom území, 
tak čakajú 4 roky alebo 5 rokov vlastne na ten územný plán zóny a chcem vás veľmi 
pekne všetkých poprosiť, aby sme tento materiál schválili. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Ak sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram rozpravu a 

poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa 

príslušných ustanovení po A) berie na vedomie po 1.) správu o postupe obstarania a 
prerokovania návrhu Územného plánu zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ, po 2.) 
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Územného plánu zóny Košice – Šaca, 
IBV Kaštieľ, po 3.) stanovisko Okresného úradu, Odboru výstavby a bytovej politiky 
podľa predloženého návrhu. Po B) schvaľuje po 1.) návrh Územného plánu zóny Košice 
– Šaca, IBV Kaštieľ, po 2.) návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice, 
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ, 
ktorá je uvedená v jeho prílohe. Po C) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie predmetnej 
územnoplánovacej dokumentácie podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 29 - za 38, proti 0, zdržalo sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento materiál - všeobecne záväzné nariadenie, bolo prijaté. 

- - - 
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Záver rokovania 
 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že programu ustanovujúceho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva vyčerpali. Uviedol, že ďalšie, mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva sa uskutoční v zmysle procedurálnych návrhov dňa 29. novembra 
o ôsmej hodine a mestská rada zasadne 22.11.2022. 

Zároveň pozval všetkých prítomných dnes na Alžbetinu ulicu, kedy sa oficiálne 
o pätnástej hodine slávnostne odštartuje podujatie Polievku svätej Alžbety. V rámci Festivalu 
sakrálneho umenia prežijú príjemný víkend pomoci chudobným v zmysle Patrónky svätej 
Alžbety a v nedeľu 10:30 hod. je naplánovaná svätá omša, ktorú bude celebrovať pán 
arcibiskup. 

Vyhlásil I. (ustanovujúce) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
za ukončené. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Marcel Čop       Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice     primátor mesta Košice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená: 12.12.2022 
Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
p. Iveta Adamčíková .................................................................... Podpísala dňa: 15.12.2022 
 
 
Mgr. Jozef Andrejčák .................................................................... Podpísal dňa: 15.12.2022 
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